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Apresentação 

A ATKINS/WAY2GO apresenta o Relatório 3 – Relatório Estratégico – Parte 1, relativo ao ESTUDO DE 
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documento à parte (0641_FaseIII_R3_Parte2_00). O relatório 3 inclui os seguintes Capítulos: 
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1. Orientação Estratégica 

1.1. Breve enquadramento 

O presente capítulo visa apresentar uma visão geral da estratégia de intervenção equacionada para o 

Quadrilátero, bem como explicitar o seu processo de obtenção, estabelecendo assim a ponte entre o 

diagnóstico realizado e as propostas desenvolvidas.  

 

Figura 1.1 - Enquadramento metodológico da construção de Orientações e Estratégias de Atuação 

 

O desenvolvimento das propostas de âmbito municipal e supra municipal que materializam a estratégia 

organizou-se a partir de um conjunto de eixos estratégicos estabelecidos a partir da etapa de caracterização 
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e diagnóstico que se procuraram consolidar com base numa etapa de concertação. Essa etapa de 

concertação permitiu proceder a uma validação mais alargada do diagnóstico efetuado e dos objetivos 

gerais a atingir - que traduzem os principais desafios que se colocam nas várias temáticas analisadas - 

possibilitando igualmente que nessa etapa fossem hierarquizados os principais aspetos a relevar e as 

abordagens possíveis de intervenção. 

O tratamento e análise dessa informação permitiu concluir, como seria de esperar, que a abordagem 

estratégica terá necessariamente de se desenvolver em áreas de atuação distintas, tendo estas contributos 

diferenciados nos vários objetivos estabelecidos. À luz desta informação foram construídas as linhas de 

orientação estratégica, as quais refletem os aspetos fundamentais a abordar por forma a responder de 

forma cabal e integrada aos principais desafios que se colocam ao conjunto de concelhos do Quadrilátero e 

intervir sobre os sistemas território e transportes.  

Estas foram organizadas segundo cinco eixos estratégicos, permitindo assim a correlação com as áreas de 

atuação identificadas na etapa de concertação, e desta forma assegurando a cobertura da totalidade dos 

objetivos gerais expressos. 

Para cada uma dessas linhas de orientação foram equacionadas formas de atuação que permitem uma 

abordagem consentânea com as condicionantes que se colocam para o território em análise, procurando-se 

maximizar os seus efeitos cruzados face aos objetivos gerais.  

As propostas apresentadas decorrem o desenvolvimento dessas formas de atuação adaptando-as às 

especificidades de cada município e da região, correspondendo às medidas que se entendem como 

necessárias concretizar na sustentação da estratégia equacionada. 

1.2. Objetivos Gerais 

No caderno de encargos do Estudo de Mobilidade Integrada para o Quadrilátero não enuncia formalmente 

os objetivos gerais que se pretendem ver atingidos relativamente à mobilidade na região. No entanto, as 

preocupações demonstradas neste documento pelos diversos municípios que compõem a área de estudo 

permitiram identificar ainda em sede de proposta um conjunto de intenções implícitas que se passam a 

expor: 

 Reduzir os volumes de tráfego motorizado; 

 Melhorar a acessibilidade oferecida pelo sistema de transportes a todos os cidadãos; 

 Promover e reforçar a intermodalidade e multimodalidade 

 Melhorar a integração do planeamento de transportes com outros instrumentos de planeamento 

 Melhorar a qualidade de vida e privilegiar modos de transporte saudáveis; 

 Reduzir a necessidade de transporte e reduzir a relação entre o crescimento económico e 

crescimento em termos de transporte 

 Melhorar o desempenho ambiental do sistema de transportes, procurando o equilíbrio entre o 

transporte eficiente de pessoas e bens e os respetivos custos 

 

Os resultados obtidos na etapa de caracterização e diagnóstico, e principalmente os procedimentos que se 

vieram a tomar nas ações de participação pública associados a esta fase, levaram ao ajustamento da 

formulação inicial destes objetivos. Procurou-se assim estabelecer uma relação mais direta entres as áreas 

temáticas em análise, simplificando o entendimento e perceção dos consultados (municípios, entidades 

externas e população em geral) face aos principais constrangimentos identificados, permitindo o enfoque na 

formulação de estratégias de atuação. 
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Nos pontos seguintes destacam-se de forma sintética os principais resultados que suscitaram a formulação 

dos objetivos gerais agora estabelecidos, estabelecendo assim a ponte com o diagnóstico realizado nas 

várias temáticas. 

1.2.1. Objetivo A - Racionalizar a utilização do Transporte Individual 

Os resultados obtidos no âmbito dos Inquéritos à mobilidade de residentes e não residentes na área de 

estudo permitem concluir que o transporte individual detém na atualidade uma quota global próxima dos 66% 

no caso das viagens efetuadas por residentes e próxima dos 90% no caso dos não residentes. Observa-se 

igualmente que o comportamento destes dois grupos de utilizadores é relativamente semelhante quando se 

cinge a análise às viagens realizadas nos distintos níveis de ordenamento do território do Quadrilátero, pese 

embora reflita realidades distintas consoante o nível de ordenamento considerado.  

 

 

Figura 1.2 – Repartição Modal por nível de ordenamento (residentes e não residentes) 

 

Por outro lado, a comparação dos resultados agora obtidos no inquérito à mobilidade realizado em 2012 

com os do Inquérito Geral à Mobilidade de 2000, bem como a análise da evolução da mobilidade pendular 

no último período intercensitário (2001-2011), permitem concluir que a utilização do transporte individual 

tem uma tendência de crescimento acentuada, vindo os restantes modos a perder expressão no contexto 

da mobilidade de qualquer dos concelhos do Quadrilátero. 

 

Figura 1.3 – Evolução da Repartição Modal (2000-2012) 
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Ainda que esta tendência não constitua uma característica específica da área de estudo – verificando-se 

também de formas mais ou menos acentuadas noutras comunidades do território nacional – não poderá ser 

dissociada da perspetiva predict&provide comummente tomada no planeamento das últimas décadas, o 

qual se vê refletido nomeadamente à escala regional nas acessibilidades rodoviárias proporcionadas no 

território da área de estudo, e já à escala local na dotação e reforço de espaços de estacionamento visando 

responder de forma continua às necessidades que se vão colocando à utilização do transporte individual. 

 

De facto, a acessibilidade interna à área de estudo e nas suas relações com o exterior encontra-se 

francamente assegurada por uma rede de infraestruturas supramunicipais que potenciam ligações rápidas e 

diretas entre os principais polos, reduzindo assim a competitividade do transporte coletivo (rodo e ferroviário) 

face ao individual no contexto das relações extra-urbanas.  

 

 

Figura 1.4 – Acessibilidade a rede de Autoestradas 

 

Já no contexto das áreas urbanas (espaços urbanos centrais, mas também peri-urbanos) serão de referir a 

identificação de constrangimentos das vias de acesso e distribuição aos principais núcleos, sobrepondo-se 

em várias situações a eixos de ocupação urbana, o que de alguma forma condiciona o desempenho do 

transporte coletivo rodoviário, resultando igualmente em situações de insegurança de circulação. Este 

aspeto é reforçado pela presença intensa e muitas vezes desregrada do automóvel - expressa nos níveis de 

saturação e ilegalidade do estacionamento em via pública identificados no âmbito do estudo -, 

particularmente condicionante para a qualidade do espaço público, e por essa via condicionando a 

afirmação dos modos suaves. 
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Figura 1.5 - Rácio da velocidade Corrente sobre a Velocidade em vazio 

 

Face ao exposto considera-se que um dos desafios que se colocam na área de estudo será a de efetuar 

uma utilização mais racional do transporte individual, potenciando a inversão das tendências identificadas 

permitindo que, quer o transporte coletivo quer os modos suaves, venham a tomar uma expressão mais 

relevante no contexto da mobilidade da área de estudo.  

Para tal serão consideradas abordagens relacionadas com redistribuição do espaço rodoviário a favor dos 

outros modos (vide Manual das Boas Práticas), mas também com uma informação mais eficaz 

relativamente à oferta de transportes coletivos, sensibilização para os custos efetivos associados à opção 

pelo transporte individual e maior disciplina na gestão de estacionamento nas zonas centrais das principais 

cidades. 

1.2.2. Objetivo B – Minimizar os impactes do Tráfego não descurando o 
desenvolvimento das atividades económicas 

Pese embora se identifiquem os condicionamentos já mencionados sobre eixos viários nos principais 

núcleos da área de estudo, será de referir que os níveis de saturação a que a rede viária se encontra 

exposta se registam globalmente diminutos. Será também de referir que em termos médios é sobre a rede 

classificada como estruturante que se identificam os níveis de saturação mais elevados, apresentando 

valores médios de saturação substancialmente mais elevados que a rede de autoestradas, o que se justifica 

naturalmente pelas características associadas a cada um dos níveis hierárquicos. Haverá no entanto que 

alertar que a generalidade desta rede estruturante se encontra já sob a alçada dos municípios, pelo que a 

níveis de utilização mais elevados serão também de associar a prazo, a maiores esforços no sentido da sua 

manutenção e conservação por parte dos municípios. 

 

Importa por isso agir preventivamente na manutenção e conservação da rede rodoviária que se encontra 

sob a gestão dos municípios, de forma a garantir que não se verifica uma degradação continuada desta 

rede por via da sua sobre-utilização, o que poderá contribuir, em última análise, para a degradação da 

acessibilidade e para um eventual aumento da sinistralidade rodoviária. Neste sentido, defende-se também 

Congestionamento
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como essencial, o reequilíbrio dos níveis de saturação entre os vários níveis hierárquicos da rede 

transferindo parte do tráfego destas vias para as AE.  

 

Figura 1.6 – Saturação média da rede rodoviária 

 

Na análise dos principais indicadores de sinistralidade rodoviária significativas existem evoluções em termos 

da ocorrência de acidentes com vítimas graves e do índice de gravidade para todos os concelhos desde 

2004 até à atualidade, atingindo neste último caso e para os anos mais recentes valores que se encontram 

em linha com os resultados regionais e nacionais. Pese embora se observe globalmente uma tendência 

sustentada em termos da redução dos níveis de gravidade – eventualmente associada à qualificação da 

rede rodoviária que teve lugar durante a última década – será de mencionar que as questões da 

sinistralidade rodoviária se mantêm presentes na realidade da área de estudo. Se por um lado continuam a 

poder identificar alguns locais formalmente classificados como “pontos negros” – no total de 6 para a área 

de estudo, dos quais 4 localizados no território de Vila Nova de Famalicão – por outro lado, os ritmos de 

evolução do número de vítimas não mortais ou do número de acidentes envolvendo exclusivamente este 

tipo de vítimas apresenta alguma estabilização. Desta forma, será de considerar que deverão ser envidados 

esforços continuados por parte dos municípios no sentido de reduzir os níveis de sinistralidade, tentando 

desta forma compensar o aumento de ocorrências que poderão ocorrer por uma maior solicitação das redes 

que se encontram sob sua alçada. 

Barcelos Braga Guimarães VNFamalicão

Global
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Figura 1.7 – Evolução dos indicadores de sinistralidade 

 

A análise dos dados globais do transporte de mercadorias leva a concluir que, à semelhança do que sucede 

no restante território nacional, o transporte por modo rodoviário domina claramente na Região Norte quer 

em termos de mercadorias atraídas como geradas fazendo antever que esta realidade se estende 

igualmente ao território em análise.  

À exceção de Guimarães, os restantes concelhos da área de estudo possuem terminais ferroviários de 

mercadorias, cuja atividade importará manter de forma a reduzir as pressões já existentes do tráfego 

pesado sobre as infraestruturas rodoviárias. Identificam-se claramente dois pontos de acesso dominantes – 

Tadim/Aveleda no concelho de Braga (com localização central no território em estudo), e Lousado, no 

concelho de Vila Nova de Famalicão, já no limite sul do mesmo. A ambos encontram-se associados serviços 

em continuidade de transporte de materiais associados à construção (madeira, cimento, areia) com 

perspetivas de crescimento positivas à data da recolha de dados. Nos restantes pontos de acesso os 

movimentos programados apresentam já um caráter pontual, sendo frequentemente associados ao 

transporte de veículos e materiais de via.  

Constata-se ainda a inexistência de serviços ocorridos ou programados na ligação ao Porto de Leixões a 

partir de qualquer ponto de acesso de mercadorias localizado na área de estudo. Facto é que atualmente o 

contributo da área de estudo no movimento de cargas do Porto de Leixões é residual, mas que este tem 

vindo a evoluir a um ritmo superior ao da própria plataforma, importando por isso manter a tendência 

crescente desta relação, e ao mesmo tempo procurar sustentá-la não exclusivamente sobre o modo 

rodoviário, o mesmo se aplicando a outras plataformas supra-regionais .  

A fraca adesão por parte das empresas da área em estudo face aos inquéritos realizados no contexto das 

mercadorias não permitiu uma alcançar quantificação clara das relações entre polos da área de estudo e 

destes para o exterior, ou mesmo a repartição modal nestas relações. Considera-se por isso que a 

abordagem ao transporte de mercadorias no sentido de promover alternativas ao modo rodoviário passará 

numa primeira instância por manter ativas as infraestruturas de acesso de mercadorias à ferrovia e por 

promover as suas vantagens junto dos seus potenciais utilizadores. Este segundo aspeto terá de se basear 

num conhecimento mais específico da realidade da estrutura económica da região, seus potenciais de 

geração e aptidão para a transferência para outros modos ou formas de organização globalmente mais 

eficientes, o que apenas poderá ser atingido através de um envolvimento mais ativo por parte dos polos 

geradores/atractores de mercadorias. 
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Figura 1.8 – Pontos de acesso de mercadorias no modo ferroviário 

 

Já no domínio do transporte rodoviário de mercadorias verifica-se a generalidade dos espaços de atividade 

industrial localizam-se a distâncias inferiores a 30 minutos relativamente às infraestruturas portuárias e 

aeroportuária de referência para a área de estudo. Observa-se igualmente que uma parcela, ainda que 

reduzida, destes polos é servida por eixos já com algum grau de saturação, destacando-se neste âmbito 

alguns dos polos localizados nos concelho de Braga e Guimarães e particularmente sobre o eixo da EN14 a 

sul da sede de concelho de Vila Nova de Famalicão. 

 

Relações Ferrovia
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Figura 1.9 – Acessibilidade a espaços industriais e solicitações de Tráfego Pesado 

 

Ainda no domínio do modo rodoviário, mas já no contexto dos centros urbanos constata-se que os espaços 

que concentram uma maior oferta de comércio e serviços já asseguram lugares para cargas e descargas, 

em zonas com níveis de saturação e ilegalidade significativas, o que torna ainda mais importante que estes 

lugares existam. Implica no entanto a existência de uma fiscalização da sua correta utilização, prevenindo 

também a ocorrência de situações de estacionamento em 2.ª fila, as quais provocam fortes 

constrangimentos na fluidez do tráfego nas zonas centrais. 
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Nos centros mais consolidados será fundamental definir ou alargar a zona abrangida pela regulamentação 

das operações de carga e descarga, podendo até justificar-se a implementação de centros de consolidação 

e distribuição logística, de modo a simplificar e a tornar mais eficiente o processo de abastecimento aos 

principais pontos comerciais. 

1.2.3. Objetivo C – Melhorar a atratividade do Sistema de Transporte Coletivo para 
todos os cidadãos 

As análises efetuadas no âmbito do inquérito à mobilidade do território em estudo permitem concluir que o 

transporte coletivo tem uma quota relativamente reduzida na sustentação das necessidades de deslocação 

da população residente (9%) e restantes utilizadores (5%).  

Já a comparação estabelecida no contexto da mobilidade pendular (relações casa-trabalho e casa-escola) 

entre os 2001-2011 permite verificar que teve lugar uma efetiva redução da sua expressão em todas as 

dimensões espaciais (deslocações internas a cada concelho, nas relações entre concelho da área de 

estudo, e mesmo destes de e para o exterior). Saliente-se que as reduções evidenciadas se fazem sentir 

fundamentalmente no âmbito do transporte coletivo rodoviário, correspondendo a perdas da ordem dos 25% 

a 30% do número de deslocações pendulares face aos quantitativos de 2001, resultando em reduções de 

quota que chegam a atingir os cinco pontos percentuais. 

Todos os concelhos são servidos pelos modos ferroviário e rodoviário os quais asseguram as ligações 

internas á área de estudo e desta com o exterior; o modo rodoviário coletivo é assegurado dominantemente 

por dois grupos de operadores privados (respetivamente a Transdev e a Arriva), oferecendo um serviço de 

distribuição fina na região. 

 

Figura 1.10 - Redes de transporte coletivo rodoviário 

 

Estes operadores são igualmente responsáveis pela operação dos serviços urbanos de Guimarães e Vila 

Nova de Famalicão – redes TUG e TUF, respetivamente, já sob gestão dos municípios que abrangem o 

centro e área de enquadramento das sedes de concelho. A operação da rede de transportes urbanos do 

concelho de Braga é diretamente assegurada pelo município, detendo esta uma abrangência quase total do 

território concelhio. Não existem serviços urbanos formalizados em Barcelos, sendo que o território deste 

concelho é servido de forma partilhada por ambos os grupos de operadores dominantes. 

O modo ferroviário oferece serviços de tipologia distinta - longo curso, regional e suburbano -, permitindo a 

articulação da área de estudo com o exterior sobre um eixo poente, para norte e sul, em direção à área 

metropolitana do Porto, e a partir daí par o restante território nacional. No entanto esta oferta não é 

Serviços UrbanosServiços Extra-Urbanos
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garantida de modo homogéneo a todo o território da área de estudo, observando-se assimetrias em termos 

de infraestruturas e serviços proporcionados no modo ferroviário que tendem a penalizar particularmente: 

Barcelos, servido exclusivamente por serviços de caráter regional/inter-regional que se efetuam sobre o 

desenvolvimento da Linha do Minho ainda não beneficiado, obrigando à existência de um transbordo ou, a 

utilização de serviços regionais mais lentos na ligação à linha do Norte. Saliente-se que o facto de Barcelos 

não se encontrar integrado na rede de suburbanos tem impactes em termos dos custos de transporte no 

modo ferroviário. 

Ainda que de forma menos evidente, Guimarães, uma vez que são proporcionados serviços suburbanos e 

alfa/intercidades à sua sede de concelho, ainda que o desenvolvimento da linha de Guimarães se processe 

marginalmente ao território concelhio, e que o serviço suburbano se encontre subordinado à disponibilidade 

do canal ferroviário e às características da própria linha de Guimarães, e por isso, o tempo de percurso 

pode ser bastante penalizado. Desta forma Guimarães encontra-se a pelo menos uma hora de distância em 

modo ferroviário das restantes sedes de concelho da Área de Estudo, o que dificilmente é competitivo face 

à oferta do modo rodoviário.  

 

Gráfico 1.1 – Relações tempo x distância em modo ferroviário entre as sedes de concelho da Área de Estudo 

 

O modo ferroviário sustenta de forma direta apenas parte das ligações entre os concelhos do Quadrilátero 

(de/para Vila Nova de Famalicão para Braga e Barcelos). Nestas apresentam curtos tempos de deslocação 

e de menor variabilidade. Estas são as únicas ligações internas à área de estudo para as quais existem 

títulos mensais com taxas de desconto significativas, o que aliás acontece para todos os concelhos 

relativamente ao sistema de transportes da área metropolitana do Porto. 

Refira-se que assimetrias acima identificadas não se prendem com a acessibilidade aos pontos de acesso 

ao modo ferroviário, que de uma forma geral se pode considerar bem assegurada - traduzindo-se em taxas 

de cobertura da população residente ao alcance de 10 minutos elevadas, ainda que com uma sensível 

penalização no caso de Guimarães, pelas razões já apontadas.  
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Figura 1.11 - Cobertura demográfica do modo ferroviário por tipo de serviço (População residente ao alcance de 10 min)  

 

Será assim de concluir que o modo ferroviário será uma peça chave na estruturação da rede intermunicipal 

de transportes da região, mas que por si só e nas condições atualmente existentes, dificilmente poderá 

sustentar cabalmente a necessária articulação entre os vários concelhos do Quadrilátero. Por outro lado, 

também não permite estabelecer ligações relevantes da área de estudo face à sua envolvente para o 

interior, sendo esta função exclusivamente assegurada pelo transporte coletivo rodoviário. Tal processa-se 

por um conjunto alargado de serviços interurbanos, complementados pela rede de expressos. 

O transporte coletivo rodoviário tem um papel preponderante na articulação interna da área de estudo, já 

que sustenta as ligações inter-concelhias, estabelecendo as ligações entre os seus principais núcleos 

efetuando igualmente a distribuição em territórios de menor densidade de ocupação. Tal resulta numa rede 

extensa e intricada em que por vezes a necessidade de servir um maior número de núcleos é privilegiada 

em detrimento de uma maior direccionalidade e rapidez dos serviços.  

Observa-se de facto que a cobertura espacial da rede de transporte coletivo nas vertentes rodoviárias e 

ferroviárias se pode considerar genericamente assegurada, já que perto de 85% da população do território 

em estudo resida no alcance de 400m dos pontos de acesso à rede de transportes (interfaces, paragens e 

estações rodoviárias). Já no que se refere à cobertura temporal (período em que se encontra disponível 

serviço de transporte em cada zona) detetam-se já algumas assimetrias relevantes em dia útil que se vêm a 

acentual expressivamente no período de fim-de-semana. Estas assimetrias penalizam o concelho de Vila 

Nova de Famalicão e principalmente Barcelos em que a disponibilidade de serviço é mais rarefeita, pese 

embora estes se mantenham em continuidade sobre os eixos de ligação entre as sedes de concelho 

6%

84%

48%

67%

55%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Barcelos

Braga

Guimarães

VN Famalicão

Quadrilatero

85%

2%

0%

65%

32%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Barcelos

Braga

Guimarães

VN Famalicão

Quadrilatero

24%

89%

64%

97%

71%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Barcelos

Braga

Guimarães

VN Famalicão

Quadrilatero

SuburbanosAlfa/Intercidades Regional/InterRegional



 

ESTUDO DE MOBILIDADE INTEGRADA 

Relatório 3 - Relatório Estratégico - Parte I 
Orientação Estratégica 

 

 

0641_FaseIII_R3_Parte1_01 Página 13  
 

 

Figura 1.12 – Cobertura espacial e temporal do transporte coletivo 

 

As análises efetuadas permitem concluir que ainda que a rede de transporte coletivo presente na área de 

estudo registe níveis de cobertura espacial e temporal globalmente aceitáveis, facto é que a competitividade 

destes modos face ao transporte individual é claramente reduzida. Verifica-se que em termos médios os 

tempos de viagem em transporte coletivo são cerca do dobro dos possibilitados em transporte individual. 

 

Figura 1.13 – Competitividade transporte coletivo x transporte individual (rácios de tempos de viagem TC/TI) 
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A esta situação alia-se a complexidade da própria rede de transporte coletivo, sendo que a sua organização 

global é dificilmente percetível pelo vulgar utilizador, não permitindo por isso que este aproveite todas as 

potencialidades da rede já existente. Os níveis de informação proporcionados sobre a existência de 

informação é um dos aspetos frequentemente apontados como debilidade pelos utilizadores do transporte 

coletivo rodoviário. Este aspeto é também reforçado nos resultados da caracterização de paragens e 

interfaces de transporte, que destacam igualmente a debilidades em termos do conforto proporcionado nos 

pontos de acesso ao transporte coletivo.  

 

Figura 1.14 – Estado de conservação das paragens de transporte coletivo rodoviário 

 

As questões do conforto e segurança são preponderantemente colocadas pelos utilizadores do modo 

ferroviário nos pontos de interface da Linha do Minho que envolvem mais diretamente os utilizadores de 

Barcelos, decorrendo do fraco estado de conservação atual. No entanto será de considerar que ainda 

haverá algum caminho a percorrer de forma a dotar alguns dos restantes interfaces da área em estudo das 

condições necessárias para captar um maior número de utilizadores para o transporte coletivo. Estas 

situações colocam-se nomeadamente ao nível da organização da interface e sua articulação com o espaço 

envolvente, da existência de serviços de apoio, e da articulação e promoção entre os modos/serviços 

disponíveis. 

Todas estas circunstâncias contribuirão em muito para o facto de na atualidade os passageiros do 

transporte coletivo, e em particular do modo rodoviário, serem os que não possuem acesso a motorização 

própria, nomeadamente por questões etárias e económicas. O facto de existir uma importante parcela de 

utilizadores cativos nos modos coletivo contribui para o seu equilíbrio da exploração nos seus moldes atuais. 

No entanto, numa circunstância em que essas condicionantes se vejam ultrapassadas tendencialmente 

deixarão de ser utilizadores do transporte coletivo, reduzindo ainda mais as quotas atuais. 

A manutenção das baixas quotas de mercado do transporte coletivo contribui para o desequilíbrio financeiro 

da sua exploração, podendo tal vir a conduzir a reduções da oferta - no sentido de cortar custos – e por 

essa via reduzindo a procura e possibilidade de captação. Perpetua-se assim um ciclo vicioso resultando na 

perda de qualidade de vida dos utilizadores do transporte coletivo restantes e com impactes variados em 

termos ambientais e no próprio desempenho do sistema rodoviário, que se refletem necessariamente na 

qualidade de vida da população e desenvolvimento económico da região. 

Face ao exposto considera-se um desafio relevante ao reequilíbrio das tendências evidenciadas na 

mobilidade do Quadrilátero melhorar a atratividade do Sistema de Transporte Coletivo, dotando-o das 

condições necessárias à manutenção dos utilizadores atuais e principalmente ao alargamento seu leque de 

captação, com particular enfoque nos utilizadores do transporte individual. 
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1.2.4. Objetivo D – Melhorar o desempenho do Transporte Escolar 

O transporte escolar consome uma parcela significativa dos orçamentos municipais, pese embora 

atualmente este seja utilizado por perto de um quarto da população estudantil do Quadrilátero, não obstante 

exista um esforço por parte dos municípios na dotação destes serviços concedendo-os segundo critérios 

mais alargados que os estabelecidos regulamentarmente. 

A rede de transporte coletivo está muito estruturada em função do serviço aos equipamentos escolares 

(aliás, esta é em muitos casos a principal fonte receita dos operadores), e por isso, a maior parte das 

escolas tem uma boa cobertura por parte dos transportes coletivos, existindo no entanto situações em que o 

serviço de transporte escolar é assegurado em serviços especiais, sem que tal se justifique em todos os 

casos. 

 

Figura 1.15 – Cobertura da Rede Escolar em Transporte Coletivo 

 

Observa-se igualmente que os estabelecimentos escolares detém uma cobertura expressiva em termos 

populacionais, o que potencia uma utilização dos modos suaves na adução a estes equipamentos e que 

naturalmente importará explorar. 

Apesar disso, verifica-se que, para um número significativo dos alunos, a opção de transporte no acesso à 

escola é em transporte individual, o que contribui para promover padrões de mobilidade pouco sustentáveis 

neste segmento da população, e por outro lado, degradar as condições de funcionamento na envolvente às 

escolas nos períodos de entrada/saída de alunos, que por si vêm a condicionar o desempenho dos próprios 

serviços de transporte escolar. 

Esta tendência não só se encontra patente nos resultados do inquérito à mobilidade da população residente 

– pelo alargado recurso à utilização do transporte individual por parte dos segmentos mais jovens -, como 

se verifica ter vindo a acentuar-se entre 2001 e 2011, em que se demonstra que não só um acréscimo 

significativo das deslocações casa-escola, tendo esta ocorrido quase exclusivamente por recurso ao 

transporte individual, acompanhadas de perdas para os modos coletivos e não motorizados. 
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Figura 1.16 – Evolução da motorização individual no contexto escolar 

 

Os acréscimos observados em termos da mobilidade estudantil poderão de alguma forma implicar a prazo 

um esforço adicional por parte dos municípios em termos da dotação do transporte escolar, que não sendo 

acompanhadas pelas medidas necessárias à inversão do recurso à intensivo à motorização individual , 

terão impactes em termos dos orçamentos dos municípios nesta rubrica e no próprio desempenho dos 

serviços proporcionados. 

Considera-se por isso relevante melhorar o desempenho do transporte escolar numa perspetiva mais 

alargada do que a qualidade e eficiência dos serviços atualmente prestados. Assim, tendo em consideração 

a necessidade de introduzir novos hábitos de mobilidade junto à população escolar, e por outro lado mitigar 

os impactes decorrentes do tráfego junto aos estabelecimentos de ensino é de equacionar o 

desenvolvimento de abordagens à escala local (ex: Planos de Mobilidade Escolar), nos quais seja possível 

identificar para cada estabelecimento/agrupamento escolar as soluções mais adequadas para promover 

uma repartição modal mais sustentável e incutir uma maior responsabilidade e autonomia aos alunos. 

Complementarmente, será necessário melhorar a organização dos Planos de Transporte Escolar à escala 

concelhia – e em algumas situações supra-concelhia -, de modo a tentar promover sinergias na utilização 

das frotas entre as diferentes escolas, passando tal por uma cooperação mais direta entre os vários atores 

relevantes na programação destes serviços: os municípios, operadores de transporte e os 

estabelecimentos/agrupamentos escolares 

1.2.5. Objetivo E – Promover a utilização dos Modos Suaves 

Os modos suaves sustentam cerca de um quarto das viagens efetuadas na área de estudo, ainda que 

nalguns casos, esta quota seja obtida quase exclusivamente à custa da utilização do modo pedonal (e.g., 

Guimarães), ou detenha já um contributo ainda modesto do modo ciclável (os restantes concelhos).  

Na perspetiva do modo pedonal haverá que referir a progressiva pedonalização das zonas centrais das 

sedes de concelho, bem como a melhoria das condições de circulação proporcionadas pelos processos de 

requalificação do espaço público em geral. Tal não deverá ser estranho ao facto do modo pedonal se 

encontrar efetivamente presente na mobilidade quotidiana da população em particular no contexto das 

áreas urbanas centrais em que este sustentam mais de metade das deslocações efetuadas e pelo menos 

um terço destas quando se estende a análise aos espaços urbanos que as enquadram. 
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Figura 1.17 - Distribuição interna das deslocações pedonais por concelho 

 

Já no contexto do modo ciclável o panorama não será tão animador, mas a verdade é que as preocupações 

demonstradas são talvez de caráter mais recente e ainda não cabalmente materializadas no terreno. De um 

modo geral, os quatro concelhos do Quadrilátero têm investido no desenvolvimento de planos e redes 

cicláveis estruturantes, enquadrados ou não no processo de revisão dos planos diretores municipais, ainda 

que uma parte significativa destas redes tenha como génese sobretudo funções de lazer, às quais se 

mantêm ainda associadas. Ainda que esteja já em curso a implementação destas infraestruturas, existe 

ainda um longo caminho a percorrer para que seja possível concretizar todos os planos de expansão. O 

mesmo se passa relativamente à existência de uma rede expressiva de pontos de parqueamento de 

bicicletas. Estes encontram-se presentes em parte das interfaces de transporte (de reabilitação mais 

recente) existindo de forma pontual e não uniforme em alguns pontos das zonas urbanas.  

 

Por outro lado, foram já desenvolvidas algumas iniciativas de incentivo à utilização da bicicleta nas 

deslocações quotidianas, o que demonstra a vontade das autarquias em apostar no desenvolvimento da 

utilização do modo ciclável, ainda parte destas não se tenha vindo a concretizar (ex: sistemas de bicicletas 

partilhadas de Braga) ou que dada a sua parca dimensão (ex:. Programa BUÉ - Bicicletas Urbanas 

Ecológicas de Vila Nova de Famalicão) não tenha tido impactes significativos na utilização deste modo pela 

comunidade. 

Esta vontade é também reforçada pela comunidade manifestando-se no âmbito de movimentos de 

participação cívica em defesa da mobilidade suave/ativa (em particular Braga) que poderão catalisar 

intervenções neste domínio.  

Ainda assim, os resultados do inquérito à mobilidade realizado indicam que a quota do modo ciclável nos 

concelhos do Quadrilátero não chega a atingir os 2%, sendo que no contexto das áreas urbanas centrais 

apenas Braga apresenta alguma expressão.  
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Figura 1.18 – Quota do modo ciclável por concelho 

 

Observa-se igualmente o transporte individual suporta na atualidade de forma ainda expressiva deslocações 

de curta e média distância, ocupando o espaço natural dos modos suaves, o que reforça o facto de num 

ambiente de elevada motorização se demonstrar particularmente difícil a afirmação dos modos suaves.  

 

Figura 1.19 - Repartição modal das deslocações por escalão de distância 

 

A mitigação desta situação terá de se efetuar através de um ativo investimento/promoção deste tipo de 

alternativas, sob pena de manterem as perdas expressivas do modo pedonal ou a fraca expressão do modo 

ciclável já patente nos resultados do inquérito à mobilidade do Quadrilátero. A manutenção de baixos níveis 

de utilização do modo ciclável e da perda de expressão do modo pedonal, contribuirão para manter ou 

agravar os impactes na perspetiva da qualidade ambiental e do espaço público das cidades do Quadrilátero 

Consequentemente considera-se relevante promover a utilização dos modos suaves permitindo que ele 

(re)tome o papel que lhe pertence, quer no suporte as deslocações de curta distância, quer enquanto 

elemento de interligação entre os vários modos de transporte. Desta forma o EMI Quadrilátero terá que 

apostar no reforço das iniciativas já encetadas, procurando nas diversas iniciativas afirmar estas redes no 

contexto intermunicipal, seja no domínio das infraestruturas e equipamentos de apoio, mas também através 

de uma maior sensibilização e divulgação que permitam que estes modos se afirmem na mobilidade 

quotidiana das populações. 
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1.2.6. Objetivo F – Colocar o estacionamento ao serviço da gestão da mobilidade 

O controlo da oferta de estacionamento constitui uma forte ferramenta para a dissuasão da utilização do 

transporte individual nos centros urbanos, reduzindo as pressões que o automóvel impõe à vivência dos 

espaços urbanos e abrindo portas a uma maior partilha do espaço viário com outros modos de transporte. 

Verificando-se que no diagnóstico realizado no contexto da área de estudo esta possibilidade não estará a 

ser cabalmente utilizada, será de considerar que pelo que um dos desafios que se coloca será como tirar 

um maior partido desta ferramenta colocando o estacionamento ao serviço da gestão da mobilidade. 

O diagnóstico realizado incidiu particularmente nas áreas urbanas centrais das sedes de concelho por 

serem estes os espaços onde esta temática se torna mais condicionantes, tendo-se procedido ao 

levantamento da oferta e procura em via pública, bem como à identificação dos espaços de oferta 

concentrada (parques) e respetivas capacidades.  

 

Figura 1.20 - Síntese da oferta e procura de estacionamento nas zonas urbanas centrais  

 

Tal permitiu concluir que em Braga e Guimarães a oferta na via pública se encontra saturada em período 

diurno e noturno, existindo dificuldades nas compensações entre espaços adjacentes, particularmente em 

período diurno. Constata-se igualmente a existência de uma oferta considerável em parque, quer nos 

espaços centrais quer na sua envolvente.  

Já no caso das áreas urbanas centrais de Barcelos de Vila Nova de Famalicão verifica-se que, a oferta de 

estacionamento existente é, na globalidade suficiente para suprir a procura atual de estacionamento, apesar 

de existirem pressões de procura diurna em algumas zonas e de a existência de estacionamento ilegal nem 

sempre estar diretamente associada a níveis de saturação elevados. Nestes núcleos a pré-existência de 

oferta concentrada é claramente mais reduzida, sendo no entanto compensada por uma maior 

disponibilidade de espaço a curta/média distância do hipercentro.  

Um aspeto comum a qualquer dos concelhos – mas mais expressivo para Braga e Guimarães - serão os 

consideráveis níveis de ilegalidade detetados em via pública em ambos os períodos, e que nem sempre se 

encontram associados a situações de evidente falta de capacidade e que põe em causa não só a 
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possibilidade de fruição do espaço público, bem como a circulação viária em condições de fluidez e 

segurança.  

Refira-se que o estacionamento ilegal é detetado igualmente em espaços em que a oferta se efetua sob 

tarifação, o que leva a concluir que não se estarão a obter todas as potencialidades associadas a este 

mecanismo de controlo. Em particular nos casos de Braga e Barcelos é possível observar que a tarifação 

em via pública muitas vezes ocorre de forma pontual no espaço, o que por si só é já uma condicionante à 

efetiva fiscalização. 

O facto de existir uma oferta expressiva de estacionamento em parque quer nos espaços centrais dos 

centros das cidades quer na sua envolvente que eventualmente não se encontrarão a operar no limite da 

sua capacidade faz antever a possibilidade de se reequilibrarem as pressões evidenciadas em via pública, 

em detrimento da opção usual de aumentar “indefinidamente” o espaço destinado a essa função e desta 

forma manter a dominância do transporte individual face aos restantes modos de transporte. 

Em síntese, será de reter que a não regulação da procura de estacionamento pela vertente da gestão da 

oferta permitirá indefinidamente manter a tendência de elevada utilização do transporte individual e a sua 

maior atratividade face a outras opções modais. A manutenção do papel do automóvel como foco central do 

espaço das cidades cria maiores dificuldades de afirmação aos modos coletivos no acesso e serviço de 

distribuição nas zonas urbanas.  

Terá igualmente impactes negativos em termos da qualidade do espaço público e fluidez e segurança de 

circulação, condicionando o desempenho dos modos coletivos mas principalmente não permitindo que os 

modos suaves desempenhem também o papel desejável na mobilidade quotidiana das populações. 

1.3. Concertação 

Em função dos resultados da etapa de Caracterização e Diagnóstico, e também apoiado nas ações de 

participação realizadas nesse âmbito, para cada um destes objetivos gerais definiram-se linhas de 

orientação estratégica que deverão contribuir para a materialização dos objetivos gerais. 

A etapa de concertação foi formalizada nas ações de participação que tiveram lugar já nesta terceira fase 

do estudo, compreendendo não só apresentações públicas a nível concelhio, em que se transmitiram e 

debateram os resultados da primeira etapa do estudo, mas também uma sessão de trabalho mais restrita 

que visou uma compreensão global da área em estudo. Neste workshop participativo estiveram presentes 

responsáveis municipais da área de estudo e sua envolvente (na sua componente técnica e também 

politica), operadores de transporte, forças de segurança, associações locais/regionais de natureza vária e 

outras entidades relevantes na gestão das questões associadas à temática da mobilidade e transportes.  

Nesse âmbito foram identificados junto dos municípios envolvidos, forças vivas da região e população em 

geral um conjunto de abordagens possíveis à resolução das questões identificadas nas diversas temáticas 

do estudo. Em particular no caso do workshop participativo foi solicitada a hierarquização dos objetivos 

gerais estabelecidos, inicialmente de forma individual e posteriormente em grupo. Foram assim constituídos 

seis grupos, cuja composição se pretendeu o mais diferenciada possível em termos de experiência 

profissional e proveniência territorial de forma a possibilitar o debate de perspetivas distintas. 

 

Os resultados obtidos na tarefa de hierarquização (vide Figura 1.21) indicam uma maior relevância dos 

aspetos relacionados com o aumento da atratividade do transporte coletivo (objetivo C), já na etapa de 

hierarquização individual, mantendo-se igualmente como a mais relevante após o debate em grupo, 

apresentando-se em primeiro lugar para 4 dos seis grupos constituídos e em segundo para os restantes. 

Refira-se que na perspetiva individual se registou uma dispersão de resultados considerável nos restantes 

objetivos, o que fez que em termos médios estes se revelassem praticamente equiparáveis entre si. O 

processo de hierarquização em grupo fez com que as diminutas diferenças anteriormente identificadas se 

viessem a acentuar, permitindo destacar num segundo patamar a promoção dos modos suaves (objetivo E) 
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e identificar como menos relevantes a minimização dos impactes do tráfego (objetivo B) e a otimização do 

desempenho do transporte escolar (objetivo D). 

 

Figura 1.21 – Hierarquização de Objetivos Gerais 

 

Complementarmente à hierarquização dos objetivos gerais foi também solicitada aos intervenientes do 

workshop participativo e apresentações públicas a sugestão de abordagens aos problemas identificados. 

Estas abordagens foram organizadas segundo seis áreas de atuação que se identificam na figura seguinte 

estabelecendo as suas relações com os objetivos gerais considerados, ilustrando de forma sintética as 

tipologias de abordagem mais frequentemente mencionadas nas várias áreas de atuação. 
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Figura 1.22 – Contributo das áreas de atuação nos objetivos gerais  

 
Já o quadro seguinte sintetiza a natureza e importância relativa dada a cada uma das abordagens por 

objetivo geral, permitindo assim sintetizar a visão conjunta dos vários grupos de intervenientes na ação 

participativa relativamente ao contributo de cada área de ação para esses objetivos. 

Da leitura global destes dois elementos é possível reter um conjunto de indicações relevantes para a 

estruturação da estratégia global para área de estudo e o desenvolvimento de algumas soluções que a 

sustentam, a saber: 
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Figura 1.23 – Contributo das áreas de atuação nos objetivos gerais  
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Em linhas gerais será de salientar a menção de abordagens que têm subjacente a necessidade organização 

do sistema de transportes e integração dos vários modos/serviços é considerada relevante na prossecução 

da totalidade dos objetivos gerais considerados. Estas tomam formas diferenciadas consoante o objetivo a 

que se propõem havendo no entanto que ressaltar a presença generalizada objetivos expostos de 

abordagens associadas à sensibilização/divulgação, que traduzem intenções de maior envolvimento da 

comunidade como caminho para a mudança de mentalidades necessária. Refira-se que este tipo de 

abordagem é detetada na totalidade dos objetivos à exceção da minimização dos impactes do tráfego e 

estacionamento, tendo no entanto uma expressão relevante no sentido da racionalização da utilização do 

transporte individual.  

Da mesma forma, ainda que de uma forma mais restrita, surgem abordagens ligadas ao ordenamento 

territorial, reforçando a necessidade de maior integração do sistema territorial e de transportes já fase de 

planeamento. Estas abordagens surgem dominantemente nos objetivos mais facilmente associados ao 

modo rodoviário, enfatizando a necessidade de avaliar atempadamente a localização de atividades e forma 

de evolução das áreas urbanas. Ainda no domínio da organização e integração detetam-se abordagens que 

referenciam a criação de novas formas de transporte que pressupõem organização específica, como seja o 

recurso a carpooling apoiando a mobilidade da população – mencionado como abordagem à racionalização 

da utilização do automóvel e à otimização do transporte escolar – ou a criação de centro/rede de 

distribuição logística, já no domínio das mercadorias. 

Os aspetos relacionados com a complementaridade entre modos, são presentes nos objetivos associados 

ao transporte coletivo, modos suaves e estacionamento, tendo como seria de esperar um maior ênfase no 

primeiro, em que pressupõe igualmente a complementaridade entre serviços de um mesmo modo e do 

próprio transporte coletivo face aos restantes. Será de referir que este aspeto se revela dominante na 

melhoria da atratividade do transporte coletivo, objetivo identificado como mais relevante na etapa de 

hierarquização. Neste âmbito são indicadas abordagens que transcendem a perspetiva da integração física 

como sejam a necessidade de melhorar a imagem do transporte coletivo e a informação proporcionada 

sobre a disponibilidade do mesmo.  

Também extensamente referido como condicionante a uma maior atratividade do transporte coletivo se 

colocam abordagens classificadas no domínio da qualificação dos serviços em si mesmos, sendo de 

destacar as que se associam ao incremento ou ajustamento da oferta proporcionada (ex: percursos, 

frequências), mas também não será de descurar as menções efetuadas relativamente à necessidade de 

maior rapidez e fiabilidade de serviço e conforto/segurança dos veículos e pontos de acesso ao sistema. 

Refira-se que estas abordagens de qualificação dos serviços de transporte coletivo são igualmente 

invocadas no sentido da racionalização do transporte individual e na otimização dos serviços de transporte 

escolar.  

As abordagens consideradas no contexto da qualificação do espaço viário são tidas igualmente como tendo 

um efeito transversal nos objetivos gerais estabelecidos. Aparecem dominantemente como resposta à 

minimização dos impactes do tráfego (objetivo B), registando igualmente presença no âmbito da 

racionalização da utilização do transporte individual – através da introdução de restrições à circulação – e 

na promoção da utilização dos modos suaves – estabelecendo a requalificação do espaço público/viário 

como necessária à afirmação destes modos. Será de referir ainda que a minimização dos impactes do 

tráfego tenha sido um dos objetivos menos valorizado na etapa de hierarquização, é no domínio da 

qualificação viária que se colocam cerca de metade das abordagens identificadas, as quais se focam 

fundamentalmente na adoção de mecanismos de encaminhamento do tráfego de modo a proteger espaços 

de maior utilização urbana e sensibilidade, bem como no controlo das operações de cargas e descargas 

nos centros urbanos. 

No domínio das políticas de estacionamento verifica-se que as abordagens apresentadas se distribuem de 

forma equitativa na tarifação e fiscalização da oferta em via pública, - procurando eventualmente assim 

responder às debilidades detetadas em termos de ilegalidade e saturação – e da criação de parques de 

estacionamento periféricos com a devida articulação com outros modos de transporte. 
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1.4. Eixos e Linhas de Orientação Estratégica 

Como percebido nos dois pontos anteriores os objetivos gerais inicialmente estabelecidos foram 

complementados na fase da concertação com a incorporação de temáticas mais específicas às quais 

importa atender na fase de desenvolvimento das propostas de intervenção; por essa razão, e de modo a ser 

possível avaliar as propostas face aos objetivos globais iniciais, optou-se por os manter e ao mesmo tempo 

considerar o conjunto de linhas de orientação estratégica organizadas em cinco eixos de orientação.  

As linhas de orientação estratégica consideradas são sinteticamente apresentadas no quadro seguinte em 

que se ilustra igualmente a sua relação com os objetivos gerais estabelecidos, identificando-se o seu 

conteúdo nos pontos seguintes por eixo estratégico, e a forma como estes se relacionam entre si. Nos 

pontos seguintes descrevem-se sumariamente as linhas de orientação de cada um dos eixos, o que ajudará 

a compreender a estratégia de desenvolvimento das propostas. No Capítulo 4 - Manual de Boas Práticas 

são explicitadas as formas de atuação a tomar no contexto de cada uma destas linhas de orientação. 

 

 

Figura 1.24 – Contributo das linhas de orientação estratégica nos objetivos gerais  
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1.4.1. EIXO1: Integração e Organização do Sistema de Transportes e Usos do Solo 

A organização dos usos do solo (nomeadamente, quando se consideram a densidade humana e a 

diversidade funcional) condicionam de forma efetiva os padrões de mobilidade, seja no que diz ao potencial 

de mobilidade (viagens com origem/destino numa determinada zona), seja no que respeita à repartição 

modal.  

Este eixo de intervenção, muito frequentemente ignorado é particularmente importante porque as opções de 

planeamento urbano (e de transportes) que não tenham em consideração a existência desta relação 

biunívoca tem efeitos muito duradouros no tempo, e que só com um grande esforço de investimento e 

determinação por parte das autarquias, pode ser minimizado ou corrigido. Por outro lado, as opções 

urbanísticas e de transportes realizadas na região influenciam, não apenas o concelho em que estas 

ocorrem, mas também as relações de mobilidade com os concelhos vizinhos, e como tal devem ser 

entendidas (e.g., a construção de um polo industrial de grande dimensão uma zona com deficiente 

acessibilidade afeta todos os futuros trabalhadores desse mesmo polo, os quais residem normalmente em 

diversos concelhos, e não apenas naquele em que se inscreve este polo). 

Nesse sentido, recomenda-se que esta problemática seja considerada de modo integrado pelo Quadrilátero 

(e por cada um dos municípios que o constituem), tendo-se considerado que este eixo de atuação se 

declina em duas linhas de orientação complementares, a saber: 

 A adoção de políticas concertadas a nível supramunicipal, que deverão ser incorporadas nas 

estratégias municipais, mas de modo a que não se percam de vista as particularidades e 

expectativas de cada concelho. Desta forma propõe-se a criação de uma estrutura central ao nível 

da região que tenha ao seu dispor os mecanismos necessários para promover de forma continuada 

a coerência da estratégia globalmente formulada no sentido da integração da mobilidade da região. 

A concretização desta linha de orientação estratégica poderá assumir as seguintes formas de 

atuação, que dada a sua abrangência se admitem ter um efeito transversal nos vários objetivos 

gerais estabelecidos, como sejam a criação das estruturas e ferramentas necessárias ao 

planeamento e gestão da rede de transportes supramunicipal e sua monitorização, de forma a 

promover de forma integrada de serviços de transporte relevantes ao desenvolvimento da região, 

bem como uma participação ativa dos vários atores do sistema;  

 A articulação do planeamento territorial com o planeamento dos transportes à escala 

municipal é uma peça chave para a concretização da estratégia global defendida no âmbito deste 

estudo, considerando-se por isso relevante que, nos instrumentos de planeamento municipais 

sejam desenvolvidos os mecanismos necessários para que se considerem estratégias de atuação 

complementares. Neste âmbito serão de considerar os princípios a ter em conta na elaboração dos 

instrumentos de gestão territorial, bem como um conjunto de instrumentos já do domínio expresso 

da mobilidade (planos de mobilidade e transportes municipais, estudos de impacte de tráfego e 

transportes ou estudos especificamente direcionados a grandes geradores) cuja realização permite 

apoiar sustentar a articulação desejável entre os dois sistemas. 

 

1.4.2. EIXO 2 - Promoção da intermodalidade e da qualificação do transporte coletivo 

Num contexto em que a evolução da mobilidade assenta na utilização crescente do automóvel (nos 

concelhos do Quadrilátero, o transporte coletivo é utilizado em apenas cerca de 9% das viagens), o 

desenvolvimento da estratégia de mobilidade tem que assentar numa clara promoção da intermodalidade e 

de qualificação do transporte coletivo, como uma das opções basilares que contribuem para o reequilíbrio 

do sistema de transportes. Neste contexto, defendem-se três linhas de orientação estratégica fundamentais:  

 A hierarquização e consolidação da rede de interfaces, que compreende dotar os pontos de 

articulação modal com as características necessárias a uma efetiva utilização, passando tal pela 

correção dos aspetos mais debilitantes identificados na etapa de diagnóstico nas dimensões físicas 
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e organizacionais. Serão de destacar neste âmbito a melhoria das condições de acesso e estadia 

aos pontos de articulação modal mais condicionantes, bem como melhorando a qualidade de 

informação proporcionada; 

 A organização e estruturação dos serviços de transporte coletivo, a qual tem por base a 

hierarquização da rede de transportes coletivos cujo principal objetivo será garantir uma leitura fácil 

da rede de transportes para os utilizadores regulares (ligações intermunicipais), mas também para 

aqueles que ainda não aderiram ao sistema de transporte público. Neste sentido, pretende-se 

garantir a articulação entre as redes de distribuição municipal com a rede intermunicipal, bem como 

assegurar a cobertura territorial do transporte coletivo com serviços compatíveis com os níveis de 

procura expectáveis; 

 A promoção da melhoria das condições de oferta do transporte coletivo rodoviário, a qual se 

prende com a necessidade de melhorar o desempenho dos serviços rodoviários, - em particular no 

domínio das ligações supramunicipais e serviço a polos de natureza relevante – mas também ao 

nível da melhoria das condições de segurança e conforto das paragens. 

 

1.4.3. EIXO 3: Encaminhamento dos fluxos de tráfego, qualificação do espaço viário e 
minimização dos impactes dos pesados na rede rodoviária 

Depois de anos de forte investimento na construção de uma rede de infraestruturas rodoviárias estruturante 

e fruto da crise económica que atualmente atravessamos (mas não só) é necessário rever os modelos de 

intervenção do sistema de transporte rodoviário. Já não será necessário construir muito mais infraestruturas 

rodoviárias sendo necessário, agora promover a correta utilização das infraestruturas já existentes, mas 

também garantir que os restantes utilizadores do espaço rodoviário têm acesso adequado a este.  

O terceiro eixo estratégico organiza-se por isso em torno de duas linhas de orientação principais, 

respetivamente: 

 O desenvolvimento de uma estratégia de encaminhamento de fluxos de tráfego e 

qualificação do espaço rodoviário, a qual tem subjacente a hierarquização da rede viária da área 

de estudo estabelecendo os princípios necessários à sua materialização – princípios de gestão e 

concretização de intervenções que potenciem a adequação das características viárias às funções 

que lhe são atribuídas, e o estabelecimento de mecanismos de encaminhamento que permitam 

reforçar essa adequação, tornando a rede compreensível para os seus utilizadores e 

simultaneamente protegendo os espaços de maior condicionamento ou sensibilidade. Esta 

qualificação é estabelecida numa perspetiva de médio e longo prazo, pelo que deverá ser 

sustentada por uma monitorização da sua conservação e sinistralidade.  

Importa estabelecer que o âmbito do EMI Quadrilátero é o da definição de uma estratégia que 

reforce as valências da rede intermunicipal da região, e nesse sentido, será realizada a triagem das 

vias que poderão contribuir para tornar esta rede regional mais robusta; naturalmente, existirão 

outros eixos importantes para a estruturação das redes rodoviárias de âmbito municipal, mas estes 

deverão ser alvo de análise em estudos de âmbito municipal (e.g., no âmbito de Plano de 

Mobilidade e Transportes de escala concelhia); 

 A minimização dos impactes dos veículos pesados, visando estabelecer regras e princípios que 

protejam por um lado, a vitalidade da atividade económica, e por outro, defendam os restantes 

utilizadores do sistema de transporte (e entre estes os utilizadores mais vulneráveis). Esta questão 

é equacionada na perspetiva do seu impacte no domínio urbano – no sentido da regulação e 

organização das atividades de abastecimento aos espaços urbanos – e numa perspetiva mais 

alargada, em que o enfoque se efetua no sentido da promoção da intermodalidade do transporte de 
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mercadorias, pretendendo assegurar as necessárias condições de acessibilidade rodoviária aos 

polos geradores de mercadorias já existentes. 

 

1.4.4. EIXO 4: Promoção dos modos suaves e sua integração na mobilidade quotidiana  

Em contexto urbano, nas deslocações de curta / média distância, a opção pelos modos suaves é, em muitos 

casos a opção mais eficiente, porque mais económica e rápida. Por outro lado, muitas das viagens que são 

realizadas na região têm uma distância inferior a 4 km, distância para a qual a opção do modo ciclável é a 

mais eficaz (admitindo-se que se mantém viável para distâncias superiores). Para além de constituírem uma 

opção de per si, estes modos são também preferenciais no acesso / egresso a rede de transportes 

coletivos. No sentido da promoção dos modos suaves e da sua integração na mobilidade quotidiana 

estabeleceram-se abordagens com incidência direta sobre estes modos, quer do lado da oferta 

proporcionada quer no sentido de alargar o seu leque de utilizadores, a saber: 

 Na perspetiva da oferta o desenvolvimento de infraestruturas e serviços de apoio ao modo 

ciclável, pretendendo-se assim estruturar a rede ciclável no domínio extra-urbano e promover a 

concretização da rede ciclável no serviço aos principais centros urbanos da área de estudo 

incluindo a rede de equipamentos de parqueamento que permitam uma utilização da bicicleta em 

segurança. Com ênfase no domínio urbano será de equacionar igualmente a aposta em serviços de 

bicicletas partilhadas, estabelecendo os princípios gerais de dimensionamento de um sistema 

poderá representar uma peça chave na articulação entre modos de transporte, assegurando que a 

distribuição a partir dos principais nós da rede de transporte (interfaces centrais e parques de 

estacionamento periféricos, nomeadamente) poderá ser efetuada em modo ciclável, aumentando 

assim a área de influência dos mesmos; 

 Já na perspetiva da procura será de referir a promoção de ações de sensibilização e de 

divulgação do modo ciclável, procurando desta forma alargar o leque de utilizadores da bicicleta 

no seu dia-a-dia. Estas ações dirigem-se aos potenciais utilizadores destes modos (população em 

geral, mas também direcionados a grupos específicos como seja a comunidade escolar), no sentido 

de paulatinamente criar uma maior consciência das vantagens (e desvantagens) das opções 

modais assumidas no quotidiano e seus impactes reais.  

 

1.4.5. EIXO 5: Adoção de Políticas Integradas de Estacionamento  

O estacionamento constitui-se como um instrumento de regulação, devendo a oferta e regime de 

estacionamento ser utilizados como reguladores do sistema de mobilidade e transportes, influenciando as 

opções modais dos indivíduos. 

O quinto, e último, eixo estratégico organiza-se por isso em torno de duas linhas de orientação principais, 

respetivamente: 

 A definição do regime da oferta e gestão do estacionamento no acesso aos espaços mais 

sensíveis no domínio urbano, respondendo às necessidades dos diversos segmentos de 

utilizadores (residentes, trabalhadores, visitantes), potenciando a qualificação destes espaços, e 

simultaneamente proporcionando uma maior complementaridade entre os modos disponíveis. É 

neste contexto que se enquadram a criação de redes de parques de estacionamento de 

funcionalidade complementar, bem como os princípios base das políticas de estacionamento a ter 

em conta no âmbito dos municípios. 

 Com impactes sentidos no longo prazo haverá que proceder à adequação das necessidades de 

estacionamento desses mesmos segmentos intervindo a montante, condicionando a dotação de 

estacionamento privado atualmente prevista para suprir essas necessidades e, consequentemente 

a disponibilidade de automóvel privado para aceder no quotidiano nas situações em que a oferta de 
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transporte coletivo e o nível de afirmação dos modos suaves possa contribuir de forma efetiva para 

o reequilíbrio modal. 

 

1.4.6. Tipologia de Propostas 

A materialização das linhas de atuação estratégicas equacionadas tem subjacente a concretização de um 

conjunto de propostas a desenvolver no contexto da Região e no domínio de cada um dos municípios que a 

compõem, e que são explanadas nos diversos capítulos do presente documento.  

A sua relação com as linhas de atuação estratégica é no entanto passível de ser estabelecida através da 

tipologia das propostas equacionada, sendo esta expressa no quadro seguinte. Neste indica-se para que 

linha estratégica se equaciona cada uma das tipologias de proposta considerada (contributo direto) bem 

como se identificam as restantes linhas de orientação estratégicas em que essa tipologia de proposta 

apresenta também algum contributo (contributo indireto). Ficam assim implícitos a cobertura direta ou 

indireta da totalidade das linhas de atuação estratégicas, bem como o efeito cruzado das propostas 

desenvolvidas na prossecução dos objetivos gerais que se tomaram para a formulação estratégica. 

O quadro pretende igualmente estabelecer-se como um guia de apoio à leitura do próprio documento 

identificando-se por isso os pontos em que as propostas pertencentes a cada tipologia se explanam em 

maior detalhe. 

 

Quadro 1.1 - Relação entre as Linhas de Orientação Estratégica e as propostas desenvolvidas  
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Criação de Observatório da Mobilidade 3.1           

SII - Transporte Coletivo  3.1.1.2           

SII – Alunos 3.1.1.3           

SII - Gestão e Conservação da Rede Viária 3.1.1.1.1           

SII - Sinistralidade e Segurança Rodoviária 3.1.1.1.2           

Criação de Centro de Divulgação da 
Mobilidade 

3.2           

Portal Mobilidade 3.2.1.1           

Aplicação Mobilidade 3.2.1.2           
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Quiosques Mobilidade 3.2.1.4           

Plataforma de Carpooling 3.2.1.3           

Criação de Centro Operacional da 
Mobilidade 

3.3           

Redução das tarifas nas AEs 3.3.1.2           

CartãoQ 3.3.1.1           

Reforço dos serviços de rebatimento em 
interfaces TCF 

2.2.1.1           

Melhoria da acessibilidade em modos 
suaves em interfaces TCF e TCR 

2.2.4.2          

Melhoria das condições de permanência 
nas paragens de TC Rodoviário 

2.2.2.4           

Melhoria das condições permanência nas 
interfaces de TC Rodoviário 

2.2.4.1           

Melhoria da informação disponibilizada 
sobre o TC nas paragens e interfaces 

3.2.2.2.1          

Melhoria das condições de permanência 
nas interfaces de TC Ferroviário  

2.2.4.1           

Desenvolvimento de Marca/Imagem  3.2.1           

Desenvolvimento de mapas de rede 3.2.2.2.2          

Serviços Expresso CI-MOB 2.2.2.1           

Serviços Flexíveis de Transporte Coletivo 2.2.2.3           

Reforço dos serviços de TC Urbano de 
Distribuição 

2.2.2.2           

Rede Ciclável Extra-Urbana 2.3.1.2           

Rede Ciclável Urbana 2.3.1.1           

Desenvolvimento de Redes de 
Estacionamento de Bicicletas 

2.3.2           
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Serviços de Bicicletas Partilhadas 2.3.3           

Ações de sensibilização e promoção de 
modos suaves 

3.2.2.1           

Planos de Sinalização de encaminhamento 2.1.2           

Planos de Segurança Rodoviária 
Municipais 

2.1.4           

Eixos viários de intervenção 2.1.1.4           

Promoção do transporte ferroviário no 
domínio das mercadorias 

6.1.3           

Centro de distribuição Logística 6.2.3.1           

Regulamentação de cargas e descargas 
nos centros urbanos 

6.2.3.2           

Estacionamento de longa duração em 
interfaces de TC Ferroviário 

2.2.4.3           

Parques de Estacionamento periféricos às 
Zonas Urbanas Centrais 

4.10.1           

Alargamento territorial da Tarifação de 
Estacionamento nos hipercentros urbanos 

4.10.2           

Sistema de informação em tempo real 
sobre a disponibilidade de estacionamento 
nas áreas urbanas centrais 

4.10.3           

Planos de Mobilidade e Transporte 
Municipais 

4.2.2           

Planos de Mobilidade de Empresas e Polos 4.2.3           

Realização de estudos de 
tráfego/transportes para novos polos 

4.2.4            

Planos de Mobilidade Escolar 5.3           

Outras recomendações 4.2.1           
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2.  Redes Integradas de Transporte Multimodal 

2.1. Rede Intermunicipal Viária 

2.1.1. Hierarquização de Rede Viária 

A definição de uma hierarquia na rede viária tem como objetivo atribuir características distintas consoante a 

função que cada via pode ter para as deslocações entre concelhos ou dentro de cada concelho. Neste 

domínio torna-se necessário hierarquizar toda a estrutura viária de tal modo que as prioridades e as funções 

de cada via sejam claramente definidas em consonância com as opções de política de mobilidade, bem 

como as grandes opções de ordenamento do território. 

Nesse sentido importa definir uma hierarquização das redes viárias que estejam em consonância nos 4 

concelhos do território do Quadrilátero, exaltando a concordância do conjunto nas propostas individuais da 

rede futura de cada concelho. 

Assim foram considerados 3 níveis hierárquicos fundamentais, que diferem entre si pelos objetivos que 

pretendem atingir, e se subdividem internamente em conformidade com o seu domínio de gestão, as 

funções desempenhadas e o contexto em que as desempenham. 

Na seguinte estão esquematizados os princípios subjacentes à hierarquização da rede viária. 

 

Figura 2.1 - Coerência funcional e operacional da hierarquia viária 

 

Ao primeiro nível hierárquico (Nível 1) associam-se as vias com interesse supra-regional, as quais 

enquadram dois objetivos complementares que resultam na desagregação em dois subníveis: 
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 Rede Nacional Fundamental, que integra os itinerários principais e representam as vias com 

interesse nacional ou internacional, que têm como função primordial assegurar as ligações entre 

centros de influência supra distrital.  

 Rede de Itinerários complementares, dos quais se estabelecem as ligações de maior interesse 

regional, complementando a rede nacional fundamental em termos de estruturação do território no 

contexto do plano rodoviário nacional. 

 

O segundo nível (Nível 2) corresponde à rede intermunicipal, que visa assegurar as ligações entre 

concelhos e destes ao exterior da região em que estão inseridos. 

Neste nível associam-se as vias com interesse supramunicipal, as quais contemplam dois enquadramentos 

de gestão distintos que resultam na desagregação em dois subníveis: 

 Sob a designação 2.1, a rede que integra as estradas nacionais, vias compreendidas na Rede 

Rodoviária Nacional e por isso claramente de gestão ao nível de administração central, e visa, 

assegurar a conexão entre a rede nacional fundamental e os centros urbanos de influência 

supraconcelhia. Neste contexto são ainda previstas as circulares às cidades de média dimensão e 

variantes à travessia de sedes de concelho e outros centros urbanos cujos fluxos de tráfego assim o 

possam justificar. 

 Sob a designação 2.2, a rede estruturante com interesse supramunicipal e complementar à Rede 

Rodoviária Nacional, composta por vias internas aos concelhos ou vias de ligação entre concelhos 

que asseguram a distribuição dos fluxos de tráfego importantes entre concelhos vizinhos, e 

estabelecem a articulação da rede de nível superior com as redes municipais, correspondendo na 

sua generalidade a Estradas Regionais e antigas estradas nacionais entretanto desclassificadas. 

 

Por último, ao terceiro nível hierárquico (Nível 3) correspondem as vias de interesse municipal, necessárias 

à organização interna dos mesmos. Assumindo-se situações diferenciadas consoante se trate do contexto 

concelhio (Nível 3.1) ou das especificidades das suas zonas de caráter mais urbano (Nível 3.2). 

 

Em ambos os contextos se identificam redes diferenciadas, responsáveis pela organização territorial dos 

contexto em que se inserem, a saber: 

 Rede Principal, que possui funções de estruturação à escala concelhia distribuindo o tráfego pelos 

diversos polos existentes, entendendo-se que fora do contexto urbano (Nível 3.1.1) inclui as vias 

que interligam os principais núcleos existentes em cada freguesia. No contexto urbano (Nível 3.2.1), 

é a malha responsável pela distribuição global do tráfego interno às cidades em articulação com 

estrutura viária envolvente. 

 Rede Secundária, responsável por uma distribuição mais fina do tráfego tanto no contexto urbano, 

com nos territórios periurbanos e rurais. (Níveis 3.1.2 e 3.2.2 respetivamente) 

 

Na Figura 2.2 é apresentada, seguindo a hierarquia equacionada, a estrutura rodoviária presente no 

território do Quadrilátero contemplando as principais propostas enunciadas nos PDM pelos concelhos, 

conjuntamente com uma síntese dos princípios de gestão propostos para cada nível hierárquico. 

A gestão das vias pertencentes aos níveis 1.1, 1.2 e 2.1 encontra-se sob fora da alçada dos 

municípios/região, pelo que estas vias deverão respeita a legislação aplicável em vigor e outras indicações 

estabelecidas pelas entidades gestoras das infraestruturas, nomeadamente a definição das características 
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geométricas, perfil transversal, filosofia de acessos etc,. o que levou a que a tipificação dos seus requisitos 

fosse omissa na figura seguinte. 

  

Nível 

Hierárquico 

Função 

Dominante 
Perfil Genérico 

Características dos 

Nós Rodoviários 

Acessos 

Marginais 

Paragens 

T.Coletivo 

Estacionamento 

Marginal 

Rede 
Intermunicipal 

Mobilidade 
Regional 

Mínimo 1x1 

salvaguardando 

possibilidade de duplicação 

(1x2 ou 2x2). Alargamento 

à medida da evolução da 

procura. Existência de 

berma ou passeio 

Nós ordenados e 

completos de nível ou 

desnivelados em função 

dos fluxos de tráfego. 

Espaçamento mínimo de 

300m, valores inferiores 

terão de ser justificados 

Proibidos os 

acessos diretos. 

Localização de 

atividades 

condicionadas 

Fora da via, a 

existirem 

Proibido junto à faixa de 

rodagem. 

Possibilidade de bolsas 

com acessos a vias 

convergentes em nós. 

Rede Municipal  
Distribuição 

Principal 

Acessibilidade e 
Mobilidade 
Municipal 

1x1 Alargamento à medida 

da evolução da procura 

Existência de bermas ou 

passeios 

Nós ordenados e 

completos com prioridade 

sobre as vias de 

hierarquia inferior 

Livre Livre Permitido 

Rede Municipal 
Distribuição 
Secundária 

Acessibilidade 
Municipal 

1x1 Existência de bermas 

ou passeios 
Livre Livre Livre Permitido 

Rede Urbana 
Distribuição 

Principal 

Acessibilidade e 
Mobilidade 
Municipal 

1x1 Alargamento à medida 

da evolução da procura. 

Existência de passeio 

Nós ordenados e 

completos com prioridade 

sobre as vias de 

hierarquia inferior 

Acessos 

minimizados, 

Localização de 

atividades 

condicionada 

Preferencialmente 

fora da via 

Minimização da oferta e 

sua formalização 

Rede Urbana 
Distribuição 
Secundária 

Acessibilidade 
Mínimo 1x1 Existência 

Passeios 
Livre Livre Livre Permitido 

Figura 2.2 - Hierarquia da rede rodoviária proposta 
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2.1.1.1. Nível 1 – Rede Supra-regional   

Integra os Itinerários Principais (IP) e os Itinerários Complementares (IC) 

A Rede Nacional Fundamental é compreendida pelas vias de comunicação de maior interesse nacional, 

servem de apoio a toda a rede rodoviária nacional e têm como a função primordial assegurar a ligação entre 

os centros urbanos com influência supra distrital e destes com os principais portos, aeroportos e fronteiras. 

A Rede Nacional Complementar tem nesta disposição funções em termos de estruturação do território à 

escala supra-regional, complementando a rede nacional fundamental no contexto do plano rodoviário 

nacional. 

A gestão das vias pertencentes a estes níveis de hierarquia encontra-se fora da alçada da autarquia. Assim, 

estas deverão respeitar a legislação aplicável em vigor e outras indicações estabelecidas pelas entidades 

gestoras de infraestruturas, nomeadamente a definição de características geométricas gerais, perfil 

transversal, filosofia de acessos, etc.. 

Como já descrito na caracterização da rede rodoviária existente o território em análise é atravessado 

por importantes eixos integrados na Rede Nacional de Autoestradas – nomeadamente: 

 A3 / IP 1 – Valença - Castro Marim  

 A3 / IP 9 – Circular Sul de Braga  

 A7 / IC 5 – Póvoa de Varzim (IC 1) - Vila Pouca de Aguiar (IP 3)  

 A11 / IP 9 – Braga - Guimarães - IP 4  

 A11 / IC 14 – Apúlia (IC 1) - Braga (IP 1)  

 A11 - Variante à EN14 – liga o nó de Braga (Ferreiros) ao nó de Celeirós 

 

2.1.1.2. Nível 2 – Rede Estruturante Intermunicipal  

As vias presentes nesta hierarquia têm como função a organização do território à escala Regional e 

Interconcelhia. Inclui as vias estruturantes que fazem a ligação entre os concelhos e entre os principais 

aglomerados urbanos destes.  

Neste nível decompõe-se a rede em duas subclasses, que diferem em termos de domínio na Rede 

Rodoviária Nacional. Distinguindo-se então as Estradas Nacionais das Estradas Regionais e Estradas 

Desclassificadas (passadas para Estradas Municipais), definidas segundo o que consta no atual Plano 

Rodoviário Nacional. 

A desagregação realizada atende aos critérios de gestão da infraestrutura e com o objetivo de apoiar a 

região antecipar eventuais alterações neste domínio, dado que as Estradas Regionais, - ainda que referidas 

no âmbito do Plano Rodoviário Nacional, não integram a Rede Rodoviária Nacional - apesar de se 

manterem até à data de sob a tutela da administração central, facto é que a legislação vigente abre portas 

para que tal se possa vir a alterar, atendendo ao estabelecido no Art.ª 13 do DL 222/98 e as alterações 

introduzidas pela Lei 98/99. 

Na subclasse que fazem parte as Estradas Nacionais, enquadram-se as vias desta categoria que integram 

a Rede Rodoviária Nacional Complementar, compreendendo entre estas as circulares aos núcleos urbanos, 

que têm como principal função acolher as viagens de atravessamento reduzindo a utilização da rede interna 

das cidades por parte destes utilizadores. 
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Da Rede de Estradas Nacionais na área de estudo, destacam-se as seguintes: 

 EN 14 – Porto – Braga – (Liga Braga a Famalicão na área de estudo e a sul Trofa e Porto); 

 EN 101 – Valença – Amarante – (Liga Valença, Vila Verde a Norte do Quadrilátero, Braga, 

Guimarães e a sul até Felgueiras e Amarante); 

 EN 103 – Neiva – Sapiãos – (Liga Neiva a noroeste do Quadrilátero, Barcelos a Braga e segue a 

nascente até Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho e Sapiãos); 

 EN 103-1 – Barcelos – Esposende – (Liga Barcelos ao litoral); 

 EN 105 – Alfena - Guimarães – (Liga Guimarães a Santo Tirso, Porto e Alfena); 

 EN 201 – S. Pedro da Torre (EN 13) – Braga – (Liga Braga a Ponte de Lima e São Pedro da Torre); 

  EN 204 – Barcelos - Santo Tirso – (Esta estrada nacional é a ligação mais direta entre as cidades 

de Barcelos e Famalicão. A sul liga a Santo Tirso); 

 Variante às EENN 101/310 – (Contorna a localidade de Caldelas, ligando a EN 101 com a ER 310); 

 EENN 101/206 – (Troço a este da cidade de Guimarães, após Mesão Frio). 

 

Da rede de Estradas Regionais destacam-se as seguintes: 

 ER 204 – Ponte de Lima – Barcelos – (Liga Barcelos a Ponte de Lima); 

 ER 205 – Barcelos – Soutelo – (Parte de Barcelos para nascente, ligando à EN 101 em Soutelo, a 

norte de Braga); 

 ER 205-4 – Ponte do Porto – Palmeira – (nordeste de Braga, entroncando a nascente na ER 205, 

junto a Ponte do Porto e a poente na EN 101, junto a Palmeira); 

 ER 206 – Vila do Conde – Guimarães – (Liga Guimarães e Famalicão a Vila do Conde); 

 Variante À ER 206 (Variante de Creixomil) – (Consiste na saída oeste da cidade de Guimarães, 

ligando a EN 105, à ER 206); 

 ER 310 – Póvoa de Lanhoso – Ronfe – (Liga o concelho de Guimarães, com a ER 206 junto a 

Ronfe, a Póvoa de Lanhoso); 

 Ligação Silvares/ Fermentões – (Liga a ER 206, junto a Silvares, à EN 101, junto a Fermentões). 

 

As Estradas Desclassificadas a destacar são: 

 Ex EN204-5 – (liga a EN 204 a sudeste da cidade de Famalicão, entroncando na também 

desclassificada EN 310); 

 Ex EN205 – (Referente ao troço Barcelos – Póvoa de Varzim); 

 Ex EN306 – (Referente ao troço EN 13 – Barcelos); 

 Ex EN309 – (a oeste e a nordeste da cidade de Vila Nova de Famalicão); 

 Ex EN310 – (Referente ao troço Ronfe – Sarnado, EN 105). 

 

Dentro das estradas de domínio municipal destaca-se ainda a Via Intermunicipal (Via do Ave) que liga 

Joane a Vizela, passando por Riba de Ave (concelhos de Famalicão e Guimarães). 
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Vias Propostas que se inserem na Rede Intermunicipal: 

No âmbito dos Planos Diretores Municipais, e/ou seus processos de revisão em curso, de todos os 

concelhos do Quadrilátero encontram-se equacionadas novas vias com funções que se enquadram no 

âmbito da Rede Intermunicipal, a saber: 

 

Concelho de Vila Nova de Famalicão: 

 Variante poente à EN14 entre o Nó da Maia e Nó de Cruz  (a) 

Esta variante  proposta incide na construção do percurso com início a sul do território do 

Quadrilátero, na Maia, passando em Lousado e a Nascente de Ribeirão, local onde conecta com a 

IC9/A7 e seguindo a Poente do núcleo urbano de Vila Nova de Famalicão concluindo na Variante 

Nascente, fechando a circular. 

Esta proposta apresenta-se de enorme relevância para o território do Quadrilátero, dada a EN14 ser 

uma artéria transversal de interesse regional e em particular para o Concelho de Vila Nova de 

Famalicão. Via essa que se encontra atualmente com debilidades ao nível da capacidade e 

geometria face às solicitações de tráfego, nomeadamente de transportes pesados. 

 Variante à EN204 / Viatodos (b) 

Esta proposta visa garantir uma alternativa à EN204, via que desempenha um importante eixo de 

conexão entre as sedes de concelho de Vila Nova de Famalicão e Barcelos, mas que atualmente 

com a expansão urbanística ao longo destes corredores acumula a função distribuidora de tráfego 

com a de acessibilidade local. Esta proposta corresponde ao troço que se encontra dentro de Vila 

Nova de Famalicão. No plano de Barcelos existe também uma variante a EN204 em Viatodos, pelo 

que será necessária a compatibilização entre os dois planos. 

 Ligação entre Variante Poente à EN14 e a A3 / IP1 (c) 

Trata-se da criação de um novo nó sobre o IP1/A3, localizado no troço intermédio entre o ramo de 

saída que serve a norte a sede de concelho e o cruzamento com o IC5/A7, estrutura viária da qual, 

por meio do nó com EN14, assegura a acessibilidade a sul da cidade. 

 Variante à EN14 – Ligação A7, EN309, CM1459 (f) 

Esta variante pretende dotar a zona de Ribeirão com indústrias de relevância supramunicipal, de 

uma rede com boa capacidade cuja função distribuidora de tráfego garanta um rápido e fluido 

acesso às vias de hierarquia superior. 

 Via Rápida - Ligação VNF – Joane (h) 

Esta proposta pretende circundar os aglomerados urbanos com vivência marginal à ER 206, 

dotando esta ligação de maior fluidez e mobilidade. 

 

Concelho de Barcelos: 

 Variante à EN204 / Viatodos (b) 

Esta proposta pretende garantir uma alternativa à EN204 em Viatodos, constando na ligação mais 

direta entre as cidades de Barcelos e Famalicão cuja relevância e debilidades já apontadas acima 

no troço correspondente em V.N. Famalicão. 
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 Variante à EN103-1 (d) 

Esta variante visa contornar a EN103-1, principal eixo entre Barcelos e Esposende, junto aos 

aglomerados de Perelhal, Gândara e Vila Nova, situados ao longo da atual estrada, com uma 

vivencia marginal com acessos diretos para a estrada, situação essa que promove uma 

multiplicidade de funções, desadequada ao que se pretende a esta Estrada Nacional. 

 Variante à ER204 (m) 

Esta proposta visa estabelecer uma ligação rápida do tráfego proveniente do norte do concelho à 

rede de primeiro nível, evitando a atual passagem de nível e ligando à circular de Barcelos  

 Variante à ER205 (n) 

Esta proposta pretende constituir uma alternativa à Estrada Regional evitando os aglomerados 

urbanos existentes, melhorando a sua função de mobilidade tanto para trânsito de atravessamento 

como de destino à sede de concelho. 

 Variante à EM306 (o) 

Proposta que pretende dotar de maior capacidade a um dos eixos de penetração na cidade de 

Barcelos. 

 

Concelho de Braga: 

 Circular Exterior a Braga  

Trata-se da criação de uma estrutura viária externa à Circular de Braga, com o objetivo principal de 

possibilitar uma alternativa ao atravessamento da área urbana de Braga. 

Esta circular é constituída pelos traçados, “Variante Nascente”, parte da Variante do Fojo, Variante 

à EN103, Variante do Nordeste e por fim Variante do Cávado.  

Estas propostas apresentam-se como âmbito Estratégico na revisão do Plano Diretor Municipal de 

Braga, prevendo-se que o seu desenvolvimento seja faseado no prazo de vigência do plano, não se 

perspetivando o fecho da circular para os tempos mais próximos.  

o Variante Nordeste (j) e Variante à EN 103 (e)  

Estas duas novas vias, em conjunto, visam estabelecer, a norte da cidade, a conexão entre os 

novos eixos circundantes a nascente e a poente da cidade, possibilitando o escoamento do trânsito 

proveniente do interior norte do concelho às vias nacionais existentes a sul. Esta solução permite 

por um lado, reduzir a penetração ao centro da cidade por parte do tráfego de passagem e por outro 

lado garante, sem intrusão na zona das Sete Fontes, uma melhoria da acessibilidade do Interior-

norte ao Novo Hospital (estabelecida pela ligação a sudoeste do Hospital), à Universidade do Minho 

e outros geradores de tráfego. 

o Variante Nascente (i) 

Esta proposta pretende constituir uma alternativa à Variante Sul, a qual, face ao seu perfil e 

ocupação marginal, não consegue desempenhar com eficácia a função para trânsito de 

atravessamento e de distribuição; 

o Variante do Cávado (k) 

Esta proposta assume características de via intermunicipal ao estabelecer a ligação aos Concelhos 

de Amares e Terras de Bouro, representando, inclusivamente para estes, um futuro eixo viário de 

maior relevância ao proporcionar uma acessibilidade privilegiada à cidade de Braga e aos itinerários 

principais A3 e A11; 
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o Variante do Fojo (l) 

Esta proposta refere-se concretamente na reformulação de um troço da via existente, atuando nas 

características físicas desta de modo a garantir a continuidade do nível de rede com função de 

circulação automóvel.  

 

Concelho de Guimarães: 

 Circular sul-nascente (2ªfase) (p) 

Esta proposta assenta numa variante a sul da cidade, fazendo a conexão entre a EN105 à EN101, 

permite uma ligação mais direta nos fluxos de tráfego de passagem de sul-nascente e garante uma 

melhor distribuição a toda zona sul da cidade de Guimarães.  

 Variante à Nacional101 – Arco Industrial Silvares – AvePark (q) 

Esta proposta visa fornecer uma alternativa à EN101 entre a cidade de Guimarães e Caldelas, que 

permitirá desviar parte do tráfego, nomeadamente de pesados, com destino a norte da freguesia de 

Caldelas onde estão localizados polos industriais com forte geração de tráfego e que atualmente 

atravessam necessariamente o centro da vila de Calda das Taipas e outros aglomerados urbanos 

que se localizaram marginalmente ao longo da EN101, numa estrutura viária que não tem 

capacidade para as solicitações de tráfego existentes conduzindo a elevados níveis de saturação e 

tempos de percurso elevados. 

Esta variante reveste-se de grande importância, visto que conclui a ligação entre o nó da 

Autoestrada em Silvares e o parque Industrial de relevância supramunicipal – AVEPARK, dotando 

toda esta zona a norte da cidade de uma maior acessibilidade, tanto para o centro da cidade como 

para o exterior do concelho. 

 

Na Figura 2.3 é apresentada, a estrutura rodoviária presente no território do Quadrilátero, destacando a 

hierarquia da Rede Intermunicipal, contemplando as principais propostas equacionadas nos PDM do 

Quadrilátero. 

 

A integração da solução na envolvente territorial com vista a assegurar as condições de mobilidade, 

segurança e acessibilidade pretendidas deverão ser sempre uma preocupação a ter em consideração, 

sabendo à partida que a junção destas diferentes perspetivas requer soluções de ordenamento dos espaços 

canais nem sempre compatíveis entre si. 

No entanto, torna-se necessário definir situações padrão para as diferentes tipologias hierárquicas sabendo 

que a seleção dos parâmetros geométricos a adotar em cada eixo rodoviário deverá ser baseada na 

avaliação coordenada dos níveis e tipologia específica da procura previsível da via (velocidades; fluxos e 

composição do tráfego) em conjunto com as características da envolvente (espaço canal disponível “livre” 

ou ”condicionado”, tipologia de ocupação do edificado envolvente, etc.). 
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Figura 2.3 – Hierarquia da Rede Estruturante Intermunicipal 

 

Os princípios operacionais subjacentes à definição deste nível hierárquico estão sintetizados no quadro 

seguinte. Estes deverão ser lidos como parâmetros orientadores já que a definição de uma única tipologia 

de aplicação generalizada seria necessariamente desajustada às exigências particulares de cada caso. 

 

Quadro 2.1 – Características predominantes na Rede Intermunicipal 

Nível 

Hierárquico 

Função 

Dominante 
Perfil Genérico 

Características dos Nós 

Rodoviários 

Acessos 

Marginais 

Paragens 

T.Coletivo 

Estacionamento 

Marginal 

Rede 

Intermunicipal 

Mobilidade 

Regional 

Mínimo 1x1 

salvaguardando-se 

duplicação (1x2 ou 

2x2). Alargamento à 

medida da evolução da 

procura. Existência de 

berma ou passeio 

Nós Ordenados e 

Completos, de nível ou 

desnivelados em função 

dos fluxos de tráfego, com 

espaçamento mínimo de 

300m, valores inferiores 

terão de ser justificados 

Proibidos os 

acessos 

diretos. 

Localização de 

atividades 

condicionadas 

Fora da via, 

a existirem 

Proibido junto à faixa 

de rodagem. 

Possibilidade de 

bolsas com acessos 

a vias convergentes 

em nós. 
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2.1.1.3. Nível 3 – Rede Municipal  

A este nível hierárquico correspondem as vias de interesse municipal, com função de estruturar e organizar 

o território à escala infra concelhia. 

Assumindo-se situações diferenciadas consoante se trate do contexto concelhio ou das especificidades das 

suas zonas de caráter mais urbano, são distinguidas nas seguintes subclasses. 

2.1.1.3.1. Nível 3 – Rede Municipal de Distribuição Principal no contexto concelhio 

As vias contempladas neste nível hierárquico têm função de estruturação do território à escala concelhia. 

Asseguram as ligações entre os principais polos geradores e destes relativamente à rede de interesse 

intermunicipal. 

Inclui as vias que fazem a ligação entre aglomerados do concelho completando as malhas da rede nível 2, 

genericamente utilizados pelo transporte público rodoviário. 

Dado o número elevado de vias pertencentes a esta classe, estas não são enumeradas mas a sua 

espacialização consta na Figura 2.4 

Desde já importa referir as vias, que pela introdução de novas propostas, alteram a sua valência funcional, 

passando a fazer parte deste nível ou por outro lado deixando de aqui pertencer. Vias essas que deverão 

ser alvo de adequação à sua nova função, a saber: 

Em Vila Nova de Famalicão as alterações incidem essencialmente na ER206 na extensão desde a ligação 

com A7 até Joane, com a promoção de uma “Via Rápida” e da variante proposta a esta estrada regional 

com ligação à A7, grande parte da via perde em relevância de mobilidade devendo ser alvo de 

compatibilização para essas novas funções; Na EN204 com a variante proposta junto à localidade de 

Viatodos, na Rua do Outeiro que perde importância com uma nova ligação entre a EM571 e a Estrada 

Desclassificada 309. 

Em Barcelos são previstas alterações para a EN103-1, junto aos aglomerados de Perelhal, Gândara e Vila 

Nova; Na ER205 a nascente da cidade de Barcelos é proposta uma variante a esta via entre Gandarinha e 

o nó da Circular de Barcelos, ficando esta via vocacionada estritamente para a distribuição intraconcelhia. 

Em Guimarães estão previstas propostas concretamente para estruturação interna do concelho, 

destacando-se na zona junto ao nó da EN206 com o IP9/A11 com várias beneficiações, fomentando assim 

uma melhor acessibilidade nesta zona em concreto e entre este ponto e as freguesias a norte, como Ponte, 

Valboa, Castilhões de Além. 

Em Braga, a proposta da sua circular exterior, propõe a despromoção de algumas vias que serviam de 

distribuição supraconcelhia com tráfego de atravessamento relevantes, que passam a ter uma função de 

mais adequada á sua envolvente, mas que deverão ser alvo de atuação para adequar as suas novas 

funções e realidades de procura de tráfego. Uma das vias que claramente ir alterar a sua função é a ER205-

4 com a criação da variante do Cávado.  

Os princípios operacionais subjacentes à definição deste nível hierárquico estão sintetizados no quadro 

seguinte. 

Quadro 2.2 – Características predominantes na rede Municipal de Distribuição Principal 

Nível 

Hierárquico 

Escala/Função 

Dominante 
Perfil Genérico 

Características dos 

Nós Rodoviários 

Acessos 

Marginais 

Paragens 

T.Coletivo 

Estacionamento 

Marginal 

Rede Municipal  

Distribuição 

Principal 

Acessibilidade e 

Mobilidade 

Municipal 

1x1 Alargamento à 

medida da evolução 

da procura 

Existência de bermas 

ou passeios 

Nós Ordenados e 

completos com 

prioridade sobre as 

vias de hierarquia 

inferior 

Livre Livre Permitido 
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2.1.1.3.2. Nível 3 – Rede Municipal Distribuição Secundária no contexto concelhio 

Constitui uma rede de distribuição mais fina complementar à rede principal, reforçando as malhas criadas e 

garantindo as acessibilidades aos diferentes lugares a partir das sedes de freguesia. São as vias pelas 

quais se pretende estabelecer a ligação entre a estrutura viária principal e as vias de acesso local.  

Os princípios operacionais subjacentes à definição da Rede Municipal de Distribuição Secundária são os 

seguintes. 

Quadro 2.3 – Características predominantes na rede Municipal de Distribuição Secundária 

Nível Hierárquico 
Escala/Função 

Dominante 
Perfil Genérico 

Características dos 

Nós Rodoviários 

Acessos 

Marginais 

Paragens 

T.Coletivo 

Estacionamento 

Marginal 

Rede Municipal 

Distribuição 

Secundária 

Acessibilidade 

Municipal 

1x1 Existência 

de bermas ou 

passeios 

Livre Livre Livre Permitido 

 

A estrutura rodoviária presente no território do Quadrilátero com realce para a hierarquia da Rede Municipal 

no contexto concelhio é apresentado na figura abaixo.  

 

Figura 2.4 - Rede de Hierarquia Municipal 
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2.1.1.3.3. Nível 3.1 – Rede Municipal de Distribuição Principal no contexto urbano 

As vias consideradas neste nível passam por um lado dar continuidade aos eixos radiais que confluem aos 

núcleos urbanos e constituem o primeiro nível da rede municipal a nível concelhio, e por outro lado, passam 

por capitalizar as vias que possuem melhores aptidões para o encaminhamento dos fluxos de 

atravessamento e de distribuição pelos vários setores das cidades, articulando assim as suas principais 

portas de entrada localizadas sobre a rede de importância supramunicipal. 

A par do que acontece em contexto concelhio, as alterações previstas de nível hierárquico superior têm 

impactes na rede municipal de contexto urbano, pelo que estas necessitam de ser intervencionadas de 

forma a adequar às suas novas funções. As principais situações são apontadas nas figuras abaixo onde se 

apresentam as hierarquias propostas paras redes urbanas de cada concelho. 

 

Em Barcelos, com a concretização das propostas para as novas vias da rede intermunicipal, os troços da 

EN204 (a) e da EN306(b), entre os nós da circular de Barcelos até ao nó do Estádio de Barcelos e o lugar de 

Esparrinha, respetivamente, reduzem as suas necessidades em termos de solicitações de atravessamento, 

o que permite que se possa vir a atuar nestas infraestruturas de modo a potenciar a distribuição urbana em 

detrimento da função de suporte ao tráfego de passagem. 

 

Em Braga, a EN201 está atualmente responsável por encaminhar as solicitações de tráfego a partir das 

freguesias como Parada de Tibães, Frossos, Panoias, Merlim (São Pedro), etc., para a Circular Interna de 

Braga. Com a proposta da Circular Exterior estas dinâmicas potencialmente alteram-se, permitindo neste 

local a distribuição do tráfego seja mais distribuída de forma mais coerente com as origens/destinos no 

centro da cidade, e eventualmente menos concentrada nesta radial. 

Na área que atravessava as “Sete Fontes” estava inicialmente prevista entre a circular Norte e o nó a Norte 

do Hospital Central de Braga uma ligação de hierarquia supramunicipal com grande capacidade. A 

alternativa atual preconizada pelo município passa a sustentar-se de forma menos direta e através de 

interesse e característica mais locais, pelo que para tal deverão ser elaboradas medidas para encaminhar o 

tráfego proveniente a montante deste ponto para a Circular Externa e procurar desencorajar o 

atravessamento que poderá ser visto vantajoso para os utilizadores conhecedores e provocar 

congestionamento e outros impactes na rede que não está prevista e não há interesse em receber esse 

tráfego de atravessamento.  

 

Em Guimarães, as alterações previstas não irão alterar muito a disposição da malha urbana de distribuição 

principal, sendo que as propostas irão essencialmente garantir uma maior ordenação do tráfego de 

atravessamento, nomeadamente dos percursos extra concelhios nascente-poente.   

No que respeita ao aglomerado urbano de Caldas das Taipas, a situação é idêntica à atual no que diz 

respeito à hierarquia da rede municipal.  

 

Em Vila Nova de Famalicão, as principais alterações irão conduzir a uma maior circulação a poente da 

cidade, pelo que se poderá ter de reformular alguma rede de forma a melhorar a acessibilidade a esta zona. 

 

Em termos de tipificação de perfis transversais o nível hierárquico da Rede Urbana Principal deverá seguir o 

seguinte. 
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Quadro 2.4 – Características predominantes na rede Municipal de Distribuição Principal no contexto urbano 

Nível 

Hierárquico 

Escala/Função 

Dominante 
Perfil Genérico 

Características dos 

Nós Rodoviários 

Acessos 

Marginais 

Paragens 

T.Coletivo 

Estacionamento 

Marginal 

Rede Urbana 

Distribuição 

Principal 

Acessibilidade 

e Mobilidade 

Municipal 

1x1 admitindo-se 

alargamento à medida 

da evolução da procura. 

Existência de passeio 

Nós ordenados e 

completos com 

prioridade sobre as 

vias de hierarquia 

inferior 

Acessos 

minimizados, 

Localização de 

atividades 

condicionada 

Preferencialmente 

fora da via 

Minimização da 

oferta e sua 

formalização 

 

2.1.1.3.4. Nível 3.1 – Rede Municipal de Distribuição Secundária no contexto urbano 

Têm por função recolher e distribuir o tráfego entre os níveis superiores da rede urbana e a rede de acesso 

local através da qual é realizado o acesso direto às atividades urbanas. 

 

Quadro 2.5 – Características predominantes na rede Municipal de Distribuição Secundária no contexto urbano 

Nível 

Hierárquico 

Escala/Função 

Dominante 
Perfil Genérico 

Espaçamento 

entre nós 
Acessos Marginais 

Paragens 

T.Coletivo 

Estacionamento 

Marginal 

Rede Urbana 

Distribuição 

Secundária 

Acessibilidade 
Mínimo 1x1 

Existência de passeios 
Livre Livre Livre Permitido 

 

A estrutura rodoviária presente no território do Quadrilátero com realce para a hierarquia da Rede Municipal 

no contexto urbano é apresentada na figura abaixo.  
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Figura 2.5 - Rede de hierarquia Municipal no contexto urbano 

2.1.1.4. Intervenção em Eixos viários 

No âmbito do EMI Quadrilátero, as intervenções ao sistema de circulação rodoviária mais do que oferecer 

grandes acréscimos de capacidade pretendem corrigir as disfuncionalidades da rede rodoviária regional e 

também influenciar a repartição modal para outros modos que não o transporte individual. 

Assim o que se propõe passa pela promoção de uma maior distinção da sua hierarquia viária, isto é, 

não se trata de alterar a classificação da rede viária existente, mas focar-se na redução das vias em que 

existe sobreposição de funções não compatíveis entre si, garantindo que o traçado, envolvência e 

distribuição espacial reflita a sua verdadeira funcionalidade. 

Para melhorar a distinção operacional da hierarquia da rede procedeu-se a uma avaliação ao sistema 

funcional de circulação rodoviária, ao nível da rede supramunicipal, com o intuito de apontar os potenciais 

locais onde a duplicidade de funções seja mais condicionante devido a problemas entre as funções que se 

pretendem que cada eixo viário exerça e as suas características intrínsecas (envolvente e físicas) sejam 

desadequadas, e deste modo possibilitar um indicador de forma a priorizar as propostas previstas pelos 

municípios para estas artérias. 
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A análise incidiu na rede rodoviária estruturante, realizando o cruzamento da informação dos pontos de 

maiores solicitações rodoviárias (troços da rede com níveis de saturação mais elevados e maiores 

degradações de velocidades) com os troços da rede onde existe zonas de maior densidade populacional na 

proximidade marginal (envolvente de 50 metros). 

 

Figura 2.6 - Classificação da Rede Intermunicipal por densidade populacional na proximidade 

 

 

Figura 2.7 - Níveis de saturação da rede rodoviária 

 

 

 

 

 

Legenda

 Densidade Populacional (Resid/ha)

< 20

20-30

30- 40

40-50

> 50

Hierarquia Rede Rodoviária

Auto-estrada /IP

Auto-estrada/IC

Rede Estruturante-EN

Rede Estruturante-EN Proposta

Rede Estruturante-OE

Rede Estruturante-OE Proposta

Rede Municipal Principal Proposta

Rede Municipal Principal

Rede Municipal Secundária

Rede Urbana Coletora

Rede Urbana Coletora Proposta

Rede Urbana Distribuição

Legenda

Níveis de Saturação de Tráfego

0% - 50%

51% - 75%

76% - 90%

91% - 100%

Mais de 100%

Hierarquia Rede Rodoviária

Auto-estrada /IP

Auto-estrada/IC

Rede Intermunicipal - (Vias Rede Rodoviária Nacional)

Rede Intermunicial (RRN) Proposta

Rede Intermunicipal - (Outras Vias)

Rede Intermuniciapal (O.Vias) Proposta

Rede Municipal Dist. Principal Proposta

Rede Municipal Distribuição Principal

Rede Municipal Distribuição Secundária

Rede Urbana Distribuição Principal

Rede Urbana Dist. Principal  Proposta

Rede Urbana Distribuição Secundária

Área de Estudo

Concelhoa envolventes ao Quadrilátero

Concelhos do Quadrilátero

 

 

 

 

 

Legenda

Níveis de Saturação de Tráfego

0% - 50%

51% - 75%

76% - 90%

91% - 100%

Mais de 100%

Hierarquia Rede Rodoviária

Auto-estrada /IP

Auto-estrada/IC

Rede Intermunicipal - (Vias Rede Rodoviária Nacional)

Rede Intermunicial (RRN) Proposta

Rede Intermunicipal - (Outras Vias)

Rede Intermuniciapal (O.Vias) Proposta

Rede Municipal Dist. Principal Proposta

Rede Municipal Distribuição Principal

Rede Municipal Distribuição Secundária

Rede Urbana Distribuição Principal

Rede Urbana Dist. Principal  Proposta

Rede Urbana Distribuição Secundária

Área de Estudo

Concelhoa envolventes ao Quadrilátero

Concelhos do Quadrilátero
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Associado à informação constante nos dois mapas anteriores as debilidades inerentes que motivaram as 

propostas para a rede de interesse regional, importa reter que as inúmeras vias sob a responsabilidade dos 

diferentes municípios da Região, corresponde a um consumo significativo de recursos (não só na sua 

construção mas atualmente em custos de manutenção), dada a construção dispersa numa vasta área do 

território face a uma solução mais concentrada com uma densificação da ocupação urbana.  

 

Pelo que nesse sentido se defende, em detrimento de uma expansão da rede rodoviária local, que contribui 

para a dispersão urbana, privilegiar os seguintes pontos: 

 Materializar alternativas rodoviárias focadas aos aglomerados urbanos mais críticos (em termos de 

cargas de tráfego e densidade de ocupação urbana marginal); 

 Atuar nas vias que servem as zonas de maior densidade urbana; 

 Aumentar a acessibilidade e conectividade nos centros urbanos. 

 

Os eixos identificados em que se detetam disfuncionalidades mais relevantes no âmbito da rede 

estruturante da área de estudo e aos quais a sua intervenção se devera considerar como prioritária no 

contexto da rede intermunicipal são: 

Em termos de rede supramunicipal: 

 Variante à EN14 na Cidade de V.N. de Famalicão  

Esta variante proposta incide na construção do percurso com início a sul do território do 

Quadrilátero, na Maia, passando em Lousado e a Nascente de Ribeirão, local onde conecta com a 

IC5/A7 e seguindo a Poente do núcleo urbano de Vila Nova de Famalicão concluindo na Variante 

Nascente, fechando a circular e permitindo a articulação com a A7. 

 

Figura 2.8 - Principais intervenções de Nível Intermunicipal (Variante EN14) 
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Esta proposta apresenta-se de enorme relevância para o território do Quadrilátero, dada a EN14 ser 

uma artéria transversal de interesse regional e em particular para o Concelho de Vila Nova de 

Famalicão. Via essa que se encontra atualmente com debilidades ao nível da capacidade e 

geometria face às solicitações de tráfego, nomeadamente de transportes pesados, apresentando-se 

como condicionante na acessibilidade ao um conjunto relevante de polos industriais, o que reforça a 

necessidade desta intervenção a mais curto prazo. 

 Variante ER206 entre V.N de Famalicão e Guimarães com ligação à VIM 

Esta proposta consiste num conjunto de troços variantes ao corredor da atual ER206 de forma a 

circundar os aglomerados urbanos existentes tendo em vista dotar a mesma de uma maior fluidez e 

segurança já que a ER206 acolhe importantes fluxos nos sentidos de Vila Nova de Famalicão e 

Guimarães mas encontra-se desadequada para essa função junto de Vermoim e Joane, locais com 

considerável edificação marginal e vivência urbana. Desta forma podem ser mitigados impactes em 

termos da segurança e fluidez de circulação nos espaços urbanos atravessados, garantindo-se 

sobre o corredor as funções intermunicipais. 

 

Figura 2.9 - Principais intervenções de Nível Intermunicipal (Variante ER206) 

 

 Circular Externa de Braga 

Trata-se da criação de uma estrutura viária exterior à Circular de Braga, com o objetivo principal de 

possibilitar uma alternativa ao atravessamento da área urbana de Braga. Destacando-se as 

seguintes variantes que se afiguram mais relevantes: 

o Variante Nascente (i) 

Esta proposta pretende constituir uma alternativa à Variante Sul, a qual, face ao seu perfil e 

ocupação marginal, não consegue desempenhar com eficácia a função para trânsito de 

atravessamento e de distribuição; 

o Variante Nordeste (j) e Variante à EN 103 (e) 

A importância do eixo formado por estas duas novas vias passa por estabelecer, a norte da 

cidade, a conexão entre as novas artérias de hierarquia superior que passam a nascente e 

poente da cidade e que forma a nova circular exterior, possibilitando uma melhor 

distribuição do tráfego proveniente do interior norte do concelho que se traduz numa 
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redução do tráfego no centro da cidade e genericamente numa melhoria da acessibilidade 

aos polos atractores e geradores de tráfego na zona. A ligação do seu ponto de articulação 

intermédio ao Hospital e consequente à circular interna deverá ser objeto de cuidada 

intervenção sob pena de criar sobreposição com funções locais. 

 

Figura 2.10 - Principais intervenções de Nível Intermunicipal (Circular de Braga) 

 

o Variante do Cávado (k) 

Esta proposta assume características de via intermunicipal ao estabelecer a ligação aos 

Concelhos de Amares e Terras de Bouro, representando, inclusivamente para estes, um 

futuro eixo viário de maior relevância ao proporcionar uma acessibilidade privilegiada à 

cidade de Braga e aos itinerários principais A3 e A11; 

o Variante do Fojo (l) 

Esta proposta refere-se concretamente à reformulação de um troço da via existente, 

atuando nas características físicas desta de modo a garantir a continuidade do nível de rede 

com função de circulação automóvel.  

 Variante à Nacional101 – Arco Industrial Silvares – AvePark em Guimarães 

A proposta para esta variante prende-se com a continuação da via existente entre o nó da 

Autoestrada sobre a ER206 em Silvares e a EN101 junto a Fermentões, bifurcando a partir daí para 

norte com uma ligação fluída (contornando o centro da vila de Calda das Taipas) até ao nó da 

ER310 localizado a norte de Caldelas próximo do Parque de Ciência e Tecnologia e para sul, com 

um desenvolvimento em torno dos agregados urbanos de Caneiros e Azurém (que apresentam 

atualmente situações de saturação complicadas) terminando na Verguinha com o nó da EN101. 

A alternativa à EN101 entre a cidade de Guimarães e Caldelas, irá permitir desviar parte do tráfego, 

nomeadamente de pesados, já que as novas vias irão servir melhor os locais onde se situam polos 

industriais com forte geração de tráfego e que atualmente necessitam de atravessar os centros dos 

aglomerados urbanos de elevada densidade e que se localizaram marginalmente ao longo da 

EN101, assente em estruturas viárias que muitas vezes não têm capacidade para as solicitações de 

tráfego existentes e se traduzem em elevados níveis de saturação e penalizações em termos dos 

tempos de percurso. 
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A implementação desta proposta apresenta-se de grande relevância na mobilidade rodoviária para 

o contexto do Quadrilátero, já que vai permitir dinamizar o eixo sobre a EN101 entre Guimarães-

Braga dotando esta zona de uma maior coesão territorial e social decorrente de uma maior 

equidade no acesso aos grandes centros económicos e na fixação de oportunidades em espaços 

menos acessíveis com a mitigação de lacunas como a que existe atualmente na acessibilidade ao 

Parque de Ciência e Tecnologia - Avepark, instituição de vocação singular e de referência para a 

região, que situada entre as duas cidades se encontra atualmente longe de ambas com debilidades 

na acessibilidade quer com as respetivas sedes de concelho mais próximas quer na comunicação à 

rede de primeiro nível (rede de Autoestradas) que permite posteriormente aceder aos restantes 

concelhos do Quadrilátero ou exterior da região. 

 

Figura 2.11 - Principais intervenções de Nível Intermunicipal (Variante EN101) 

 

Os eixos mais relevantes no âmbito da rede municipal aos quais a sua intervenção se devera priorizar são: 

Em Guimarães das propostas previstas para estruturação interna do concelho, destacam-se na 

zona junto ao nó da EN206 com o IP9/A11 várias beneficiações na rede envolvente, fomentando 

assim uma melhor acessibilidade a essa zona e entre este ponto e as freguesias a norte, como 

Ponte, Valboa, Castilhões de Além. 

 

Ao sul da cidade de Vila Nova de Famalicão, com a variante à EN14, surge em termos de interesse 

concelhio, novas conexões entre a atual EN14 e esta nova artéria, de forma a canalizar o tráfego de 

mercadorias oriundos dos polos industriais instalados nessa zona, nomeadamente nas freguesias 

de Ribeirão e Lousado. 
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2.1.2. Promoção de uma estratégia de encaminhamento e proteção de núcleos urbanos 

A promoção de uma estratégia de encaminhamento visa, por um lado, clarificar as relações de hierarquia 

das diferentes vias que se traduz numa utilização mais adequada às funções estabelecidas para cada arco 

de via e por outro lado, organizar de uma forma coerente e normalizada ao nível regional os percursos 

preferenciais aos principais polos de atração de viagens e pontos de interesse do território. 

A concretização física
1
 desta estratégia de encaminhamento passa por um trabalho de fundo na criação de 

um plano de sinalização que considere a integração dos diferentes sistemas de sinalização existentes, 

contemplando a sinalização de encaminhamento em diferentes níveis hierárquicos consoante a relevância 

da rede viária onde este se insere e a importância do seu destino. 

Nesta estratégia de encaminhamento pretende-se estabelecer a base para planos municipais de sinalética 

(ou atualização, nos casos de municípios da Região onde já existam) de forma a existir uma 

compatibilização entre concelhos. 

Neste contexto, a implementação da sinalização de encaminhamento deverá assentar em dois vetores 

complementares, a saber: 

 Definição duma hierarquia de nós de relevância para os percursos de encaminhamento intimamente 

ligados à hierarquia da rede viária; 

 Definição de uma hierarquia de destinos estabelecida em função do contexto onde estes se 

localizam e da importância reconhecida que o gerador de viagens exerça. 

 

A definição de uma escala de relevância dos nós irá servir dois propósitos no contexto dos planos a 

executar: 

1. Priorizar os locais onde a sinalização de encaminhamento é mais necessária, já que a importância 

do nó é condizente com o grau de implicação que a decisão terá na viagem; 

2. Definir o critério para as escolhas das mensagens de orientação, visto que é de acordo com a 

importância do nó em que se encontra que o conjunto dos destinos escolhidos corresponderá a um 

deslizamento maior ou menor ao longo da hierarquização de destinos.  

 

A escala dos nós rodoviários em termos da sinalização de encaminhamento é definida em conformidade 

com a hierarquia da rede viária que lhes acede, conforme está patente no esquema apresentado abaixo. 

                                                      

1
 No âmbito do estudo são igualmente equacionadas estratégias imateriais, nomeadamente a proposta de redução de 

tarifas na rede de autoestradas (vide ponto 3.3.1.2) 
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Figura 2.12 - Escala de relevância dos nós rodoviários em termos de sinalização de encaminhamento 

 

A partir desta hierarquia de nós, elaborou-se um mapa com a localização dos principais nós Identificados 

até ao nível 3 da metodologia, de forma a servir de base para estratégia de encaminhamento. 

 

Figura 2.13 - Localização dos nós a intervir em termos de sinalização de encaminhamento por nível de importância 
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O ponto a seguir passa pela definição de uma hierarquia de destinos estabelecida em função da sua 

relevância. 

O estabelecimento de uma hierarquia de destinos, como critério de prioridades para a escolha das 

mensagens de sinais de orientação, tem como objetivos fundamentais, uniformizar a informação dada aos 

condutores em toda a rede viária e reduzir a informação dada a um número mínimo, e realmente útil, de 

indicações. 

Estes objetivos relacionam-se com os princípios básicos da sinalização, com os tempos de leitura e a 

necessidade de estes serem reduzidos a um valor mínimo. Apesar de ser imperioso que os tempos de 

leitura se reduzam ao mínimo, é importante assegurar a continuidade da informação, e assim a otimização 

destes dois fatores combinados é sem dúvida a solução que se pretende ver atingida. 

Com o objetivo de sistematizar o processo de sinalização dividiu-se a hierarquia de destinos em dois grupos 

principais, Os Geradores Interurbanos e Geradores Urbanos. 

Os Geradores Interurbanos que correspondem a destinos de encaminhamento localizados fora dos grandes 

núcleos urbanos por isso utilizados, preferencialmente, em viagens com destino para fora das cidades.  

Os percursos para estes geradores são estabelecidos por meio de sinalização de indicação cuja 

hierarquização, para o território em estudo, se apresenta por ordem decrescente de prioridade: 

 Capitais de Distrito próximas 

o Porto 

o Braga 

o Viana do Castelo 

o Vila Real 

 Sedes de Concelho vizinhas: 

o Barcelos o Braga o Vila Nova de Famalicão 

o Guimarães o Amares o Paços de Ferreira 

o Esposende o Póvoa de Varzim o Fafe 

o Santo Tirso o Póvoa de Lanhoso o Vila do Conde 

o Vila Verde o Trofa o Vizela 

o Ponte de Lima o Felgueiras o Viana do Castelo 

o Lousada   

 Outras Localidades  

Principais núcleos urbanos adjacentes 

  

A estes Geradores Interurbanos são associados os meios que permitem o acesso aos mesmos, 

nomeadamente: 

 As designações de autoestradas ou do seu número associado à letra A (por ex. “A3”) e ao símbolo 

respetivo, associados ou não a destinos servidos pela autoestrada ou a pontos cardeais; 

 As designações de estradas nacionais da Rede Fundamental ou da Rede Complementar (p. ex. 

“IP2”, “IC1”), com ou sem uma associação do tipo da anterior; 

 As designações de estradas intermunicipais (p. ex. “VLN”, “VLS”), com ou sem uma associação do 

tipo da anterior. 
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Os Geradores Urbanos, como o nome indica englobam os geradores localizados dentro das cidades, 

servindo portanto, para orientar os automobilistas cujas viagens terminam na cidade. 

Esta metodologia permite que, nas viagens em que o destino está inserido nos núcleos urbanos, os 

automobilistas acedam aos níveis hierárquicos inferiores da rede viária o mais tarde possível, em 

contrapartida, nas viagens com destino fora das zonas urbanas orienta-se para que os automobilistas 

acedam aos níveis hierárquicos superiores da rede viária o mais cedo possível. 

Relativamente aos sinais de indicação aos Geradores Urbanos, a hierarquização dos destinos deverá seguir 

a que se apresenta por ordem decrescente de prioridade. 

No 1.º e 2.º nível, são integrados os destinos internos relacionados com a rede viária principal do 

aglomerado, interfaces e atividades mais significativas, incluem-se, por ordem decrescente de prioridade: 

 As designações de vias circulares, ou de cintura, da área urbana, associadas ou não a um destino 

ou a um ponto cardeal; 

 As designações das vias radiais mais importantes da área urbana, com ou sem uma associação do 

tipo da anterior; 

 Os hospitais com emergência médica; 

 Os bairros ou áreas urbanas mais importantes ou ainda o ponto cardeal que represente uma área 

importante da mancha urbana (por exemplo “norte”, “sul, “este” e “oeste”) quando a solução anterior 

não é viável; 

 O centro do aglomerado urbano (“centro”, associado ao símbolo respetivo) e o centro histórico. O 

centro histórico é associado ao símbolo Monumento, ou ao símbolo Património Mundial quando 

classificado como tal (centro histórico de Guimarães, por exemplo); 

 As praças situadas em intersecções de arruamentos principais  

 Os interfaces e terminais de transportes públicos mais importantes  

 De entre as atividades mais significativas, podem destacar-se os seguintes, universidades ou polos 

universitários, feiras e parques de exposições com recintos permanentes, polos tecnológicos ou 

industriais. 

No 3.º nível, destinos internos secundários, incluem-se, por ordem decrescente de prioridade: 

 As praças situadas em intersecções da rede secundária e desta com a rede primária; 

 Os bairros ou zonas urbanas associados à rede secundária 

 Os bairros históricos; 

 Os terminais de transportes públicos localizados na rede secundária. 

No 4.º nível, emergência ou apoio ao utente, incluem-se, por ordem decrescente de prioridade: 

 As designações dos parques de estacionamento estratégicos, nomeadamente os que permitem a 

utilização dos interfaces e dos terminais de transportes públicos, e ainda do tipo “park & ride 

 As designações dos parques de estacionamento localizados na rede primária 

 As designações dos parques de estacionamento da zona central do aglomerado urbano,  



 

ESTUDO DE MOBILIDADE INTEGRADA 

Relatório 3 - Relatório Estratégico - Parte I 
Redes Integradas de Transporte Multimodal 

 

 

0641_FaseIII_R3_Parte1_01 Página 55  
 

2.1.3. Promoção de estratégia para a conservação da rede viária 

Em face da extensão da rede rodoviária e da sua relevância na acomodação de uma parte muito 

significativa do tráfego que circula no território do Quadrilátero, a prossecução de uma estratégia de 

conservação e manutenção da rede viária é um elemento bastante relevante.  

Esta estratégia deverá ser ancorada no Sistema de Gestão e Conservação da rede Viária (vide 3.1.1.1.1.) 

este sistema propõe a recolha e tratamento de informação relativa á conservação das várias rodovias e 

suas componentes (pavimentos, sistema de drenagem, etc.), assim como das várias ações de conservação 

e manutenção realizadas: Com base nestas informações e com base nos dados de tráfego será possível 

avaliar diferentes pacotes de medidas de intervenção em função dos seus impactes ao nível da melhoria 

das condições de tráfego e segurança rodoviária em função dos seus rácios de custo/beneficio. Ou seja , tal 

permitirá hierarquizar as várias ações sendo que seriam executadas as ações melhor avaliadas até se 

atingir o total do orçamento disponível para as ações de conservação da rede rodoviária.  

2.1.4.  Promoção de estratégia para a redução da sinistralidade rodoviária 

Embora se verifique uma evolução positiva dos indicadores de sinistralidade rodoviária, é necessário não 

descurar a implementação de políticas e estratégias com o objetivo de reduzir os níveis de sinistralidade 

rodoviária. Assim e complementarmente ao Sistema de Gestão da Sinistralidade e Segurança Rodoviária 

(vide 3.1.1.1.2), dever-se-á considerar a execução de Planos Municipais de Segurança Rodoviária. A 

metodologia para a elaboração destes documentos foi objeto de um guião definido pela Associação 

Nacional para a Segurança Rodoviária (ANSR) em 2009
1
 e visa identificar e planear as intervenções 

necessárias à melhoria das condições de segurança da circulação viária. 

A elaboração destes planos beneficiará em grande medida da informação coligida pelo Sistema de Gestão 

da Sinistralidade e Segurança Rodoviária, uma vez que este possibilitará a recolha de informação relevante 

para as análises a realizar no âmbito destes planos. Também os dados relativos às condições da 

infraestrutura, volumes de tráfego e identificação de zonas de mais intensa circulação pedonal serão 

fundamentais para a elaboração destes planos, pois poderão fornecer informação relevante para a análise 

das causas dos acidentes identificados e, consequentemente, para a definição da medidas corretivas a 

implementar.  

Para além dos elementos descritos, os Planos Municipais de Segurança Rodoviária, deverão incluir os 

seguintes elementos: 

 Integração com os Planos Municipais de Mobilidade e Transportes, em particular no respeitante às 

componentes relacionadas com as medidas de moderação da circulação e circulação em modos 

não motorizados; 

 Integração com os planos de sinalização e sinalética de orientação; 

 Integração com as estratégias de conservação rodoviária; 

 Construção de modelos estatísticos que possibilitem a explicação quer do número de acidentes, 

quer da sua gravidade. Pretende-se que estes modelos sejam posteriormente utilizados para testar 

os impactes das medidas propostas no âmbito dos Planos Municipais de Mobilidade e Transportes; 

 Avaliação dos rácios de custo benefício das medidas implementadas. 

 

                                                      

1
 (http://www.ansr.pt/Portals/0/Guia_PMSR_2009.pdf) 

http://www.ansr.pt/Portals/0/Guia_PMSR_2009.pdf
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2.2. Rede de Transportes Coletivos 

A presente secção visa abordar as questões associadas aos serviços de transporte coletivo que servem a 

área em estudo, destacando as orientações propostas no sentido de uma melhor articulação entre os 

principais núcleos urbanos do Quadrilátero, bem como as estabelecidas no sentido de potenciar a 

intermodalidade na área de estudo, uma vez que serão estas que terão de resultar de forma mais direta de 

ações concertadas por parte dos quatro concelhos da região. São igualmente identificadas as situações em 

que se detetam debilidades de oferta por parte do transporte coletivo, indicando-se neste caso as 

estratégias possíveis para a sua mitigação. 

Assim, numa primeira análise, estas orientações constituem a base para a consolidação da rede 

estruturante de transporte coletivo do Quadrilátero, a qual tem como ponto de partida os serviços de carater 

supra-concelhio. Esta visa estabelecer ligações entre os principais núcleos urbanos numa situação de maior 

competitividade relativamente ao transporte individual, tirando partido das valências já presentes neste 

território em termos da acessibilidade rodoviária e presença do transporte coletivo ferroviário.  

Á semelhança do estabelecido para a rede viária, esta rede estruturante deverá ser entendida com nível 

hierárquico superior, a partir da qual se articulam outras redes de âmbito geográfico e funções diferenciadas, 

que se sustentam no modo coletivo rodoviário (vide Figura 2.14), a saber: 

 

 

Figura 2.14 – Serviços rodoviários na área de estudo 

 

Serviços Urbanos

Serviços Extra-urbanosExtra-Quadrilatero

Rede Concelhia

Intra-Quadrilatero

Rede Extra-Concelhia



 

ESTUDO DE MOBILIDADE INTEGRADA 

Relatório 3 - Relatório Estratégico - Parte I 
Redes Integradas de Transporte Multimodal 

 

 

0641_FaseIII_R3_Parte1_01 Página 57  
 

 redes de caracter concelhio que compreendem serviços rodoviários com funções de distribuição fina 

em outros espaços da área de estudo, não privilegiando necessariamente tempos de deslocação 

reduzidos;  

 redes de transporte urbanos, que compreendem serviços de natureza mais localizada servindo as 

sedes de concelho, estendendo-se em alguns casos aos seus espaços peri-urbanos de 

enquadramento. 

 

Os resultados evidenciados na etapa de caracterização e diagnóstico relativamente à rede de serviços 

coletivos rodoviários permitem concluir que globalmente, e no conjunto de ambas as valências, esta 

apresenta uma cobertura considerável, apresentando-se a oferta proporcionada na generalidade adequada 

aos níveis de procura registados. No entanto indiciam igualmente a existência de assimetrias na 

disponibilidade e qualidade do serviço de transporte coletivo proporcionado no concelho de Vila Nova de 

Famalicão e de Barcelos. Será de referir que neste último não existe rede de serviços urbanos formalizada, 

ainda que o potencial de viagens motorizadas que se estima no contexto da sua sede de concelho e espaço 

peri-urbano envolvente seja de ordem de grandeza equiparável à dos concelhos de Vila Nova de Famalicão 

e Guimarães. 

Este aspeto encontra-se também patente na Figura 2.15 onde se sintetizam principais ligações e 

dependências existentes entre os principais núcleos urbanos da área de estudo
1
, e que constitui o ponto de 

partida para a rede estruturante de transporte coletivo do Quadrilátero.  

 

Figura 2.15 - Principais ligações e dependências existentes entre os principais núcleos urbanos da área de estudo 

                                                      

1
 sendo estas espelhadas pelo número de viagens motorizadas diárias estimadas a partir do inquérito realizado à 

população residente da área de estudo (indicadas apenas se valor superior a um milhar) 
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As análises que se desenvolvem nos pontos seguintes da presente secção visam sustentar as propostas 

estabelecidas no âmbito dos serviços de transporte coletivo, encontrando-se organizadas pontos distintos 

para o modo ferroviário, em que se discutem os aspetos relacionados com o seu papel na rede estruturante 

de transporte da região, bem como as propostas efetuadas no sentido do reforço da sua captação. Já no 

contexto do modo rodoviário, apresentam-se as abordagens específicas no sentido do completamento da 

rede estruturante de transporte coletivo da região, bem como outras estratégias que potenciem uma maior 

atratividade do serviço de transporte coletivo rodoviário em espaço urbano e extra-urbano.  

2.2.1. Contexto Ferroviário 

 

Modernização da Linha do Minho 

A modernização da Linha do Minho é uma intervenção já equacionada a nível da tutela há vários anos e 

que se admite poder vir a resultar numa alteração substancial das condições em que o serviço ferroviário é 

hoje em dia prestado no território de Barcelos e na ligação da área de estudo para norte. 

O projeto de modernização da linha do Minho tem objetivos mais vastos mas que integram as necessidades 

da área de estudo, visando reforçar as condições de mobilidade de pessoas e bens nas regiões do Grande 

Porto e do Alto Minho de Portugal e destas com a região espanhola da Galiza. 

O projeto, - que foi identificado como particularmente relevante no contexto do estudo recentemente 

realizado sobre a priorização de investimentos a nível nacional
1

(vide Figura 2.16) -, compreende 

designadamente a eletrificação entre Nine - Valença / Fronteira, a duplicação de via entre Contumil e 

Ermesinde e um conjunto de intervenções já específicas do transporte de mercadorias
2
.  

 

 

Figura 2.16 – Projeto de Modernização/Eletrificação da Linha do Minho 

 

                                                      

1
“ IEVA, Infra-estruturas de elevado Valor Acrescentado” – Relatório Final, Janeiro de 2014 

(www.ieva.pt/media/docs/estudo.pdf  ), estudo realizado por um grupo de trabalho criado por despacho do secretário de 
Estado das Infra-estruturas em Agosto de 2013 que visou selecionar os projetos de infraestruturas de transporte de 
implementação prioritária no horizonte 2020.  
.
2
 ex: o aumento do comprimento útil para receção/expedição de comboios no Terminal Darque e as eletrificações dos 

Ramais Particulares SN Longos Maia e Secil na Trofa 

FONTE:“ IEVA, Infra-estruturas de elevado Valor Acrescentado” – Relatório Final, Janeiro de 2014

Troços: 

Nine/ Valença, Ermesinde/ Contumil, 

Ramal Secil na Trofa, Ramal Particular 

SN Longos da Maia 

Investimento estimado: 145 M€

(potencial cofinanciamento comunitário 

a 80%)

Conclusão: após 2016 e antes do fim 

do Quadro Comunitário de Apoio 
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Essa mesma fonte refere que a conclusão da eletrificação, permitirá aos operadores tirar partido do 

investimento já efetuado nesta linha e potenciar a afetação de material de tração elétrica, condições 

necessárias ao cadenciamento de horários e consequentemente à otimização dos modelos de exploração, 

gerando condições de competitividade para a exploração ferroviária.  

A sua concretização tem implícito o aumento da competitividade do transporte ferroviário através da 

diminuição do tempo de viagem, assegurando a melhoria dos níveis de qualidade de serviço, 

designadamente em termos da pontualidade e fiabilidade de horários, sendo este últimos aspetos 

referenciados como uma das principais debilidades por parte dos utilizadores nos inquéritos realizados no 

âmbito do presente estudo.  

Pese embora este projeto possua já alguma maturidade, não existem referências oficiais relativamente ao 

tipo de serviço que na perspetiva do transporte de passageiros se possa vir a estabelecer. Considera-se no 

entanto que uma vez que encontrando-se por esta via as atuais condicionantes da Linha do Minho a norte 

de Nine mitigadas, tal sustenta a oportunidade para o reforço da qualidade do serviço ferroviário à cidade e 

concelho de Barcelos, bem como o estabelecimento de ligações de maior rapidez e qualidade sobre o eixo 

Viana do Castelo - Valença – Vigo, por alargamento das redes de suburbanos do Porto e longo curso ou 

através do reforço dos serviços regionais/inter-regionais sobre o corredor.  

A primeira situação apresenta-se à partida mais favorável aos objetivos da área em estudo, admitindo-se - 

que será possível deter condições semelhantes às atualmente proporcionadas às restantes sedes de 

concelho. Será no entanto de alertar que, caso o operador venha a tomar a segunda opção (reforço dos 

serviços regionais/inter-regionais), deverão ser envidados os esforços necessários para que o serviço 

efetivo a norte de Nine tendencialmente se aproxime dos parâmetros desejáveis (cadenciamento e 

frequência mínima de uma circulação horária), bem como corrigir as assimetrias evidenciadas em termos do 

tarifário existente, as quais penalizam a população de Barcelos no acesso à área metropolitana do Porto, e 

na articulação com as restantes cidades do Quadrilátero  

Será ainda de referir que no contexto do projeto de modernização/eletrificação da Linha do Minho não se 

encontram à partida previstas alterações de infraestrutura tais que permitam estabelecer novos serviços 

diretos a partir do ramal de Braga ou da Linha de Guimarães para norte. Tal implicaria o retomar da 

concordância a norte de Nine
1
, e a criação de uma concordância a norte de Lousado2, ações que se 

encontram fora do âmbito do projeto de modernização/eletrificação que se considera poder ter uma 

concretização mais próxima. Desta forma, em alternativa, será de fulcral importância que na construção do 

futuro serviço a proporcionar sobre a Linha do Minho seja estabelecida a correta articulação horária nas 

interfaces de Nine e Lousado, por forma a minimizar os tempos de deslocação dos passageiros afetos ao 

Ramal de Braga e à Linha de Guimarães, sendo neste caso de contemplar a paragem dos serviços 

regionais em Lousado, hoje inexistente.  

 

Face ao exposto, considera-se que os aspetos anteriormente referidos devam ser equacionados no âmbito 

de estudos de maior detalhe no âmbito da pesquisa de mercado e exploração ferroviária que venham a ser 

realizadas para a sustentação do projeto de modernização da Linha do Minho. Salientando que o 

cadenciamento dos serviços e articulação de horários nas ligações relativamente ao Ramal de Braga e 

Linha de Guimarães deverá ser um aspeto a ter em conta na reformulação do plano de exploração desta 

linha, o qual terá eventuais condicionamentos na gestão efetuada na exploração da área metropolitana do 

Porto.  

                                                      

1
 suprimida em 2004 no processo de modernização do ramal de Braga. Refira-se que esta questão poderá 

eventualmente vir a ser equacionada no âmbito do projeto de duplicação do troço Nine-Viana do Castelo, também 
referenciado no IEVA, mas cuja concretização não se apresenta prioritária. (após QCA) 
2
 Será de referir que os quantitativos da procura identificados no contexto da área de estudo não evidenciam de forma 

clara a sua necessidade 
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Ligação Braga – Guimarães 

O corredor entre Braga e Guimarães é um dos que a procura de transportes na área de estudo é mais 

relevante. Por um lado, a ligação entre as sedes de concelho é uma das mais importantes na área de 

estudo, por outro, existem relações ao longo do corredor como Guimarães – Caldelas, também elas 

relevantes. 

Neste sentido, considerou-se importante estudar de que forma uma ligação ferroviária entre as duas 

cidades poderia contribuir para a melhoria da mobilidade regional e quais os custos associados à 

construção, manutenção e operação desse corredor ferroviário. 

Para isso considerou-se um corredor hipotético com, aproximadamente, 22 km que se desenvolve ao longo 

da EN101 e que liga as duas cidades. Obviamente, nesta fase não se pretende efetuar uma validação de 

traçados ou corredores. Apenas se quis garantir que o corredor considerado é o que maximiza a 

possibilidade de captar passageiros ao mesmo tempo que minimiza os custos de construção uma vez que 

este será um dos corredores com características mais favoráveis em termos orográficos. 

 

 

Figura 2.17 – Corredor ferroviário hipotético para a ligação Braga – Guimarães 

 

O cálculo dos custos de investimento foi realizado de acordo com os seguintes pressupostos: 

 Traçado em via dupla eletrificada; 

 Distância entre estações igual ao Ramal de Braga; 

 Material circulante composto por 5 unidades quadruplas elétricas da série UME 3400 (4 em 

operação e uma de reserva) de modo a garantir uma frequência semelhante à verificada no Ramal 

de Braga. 
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De acordo com estes pressupostos, o investimento inicial base estimado é de, aproximadamente, 93,5 

milhões de euros. 

É importante referir que este valor não contempla obras de arte, restabelecimentos de rodovias, 

expropriações. Para além disso, considera que as instalações de manutenção e comando e controlo de 

operação já existem e podem ser partilhadas por esta nova ligação / serviço. 

Note-se que as características orográficas do território atravessado pelo corredor indiciam que, pelo menos, 

os custos associados a obras de arte sejam muito relevantes. 

 

Quadro 2.6 – Investimento base estimado para a ligação ferroviária Braga - Guimarães 

Rubrica 
Investimento 

(mil €) 

Infraestrutura* 69 052    

Material Circulante 22 500    

Subestações 2 000    

Total 93 552    

*Não contempla Obras de Arte, Restabelecimentos de rodovias, Expropriações. 

Considera que as instalações de Manutenção e Comando e Controlo de 

Operação já existem 

 

Como se referiu projetou-se a prestação de um serviço em todo semelhante ao existente no Ramal de 

Braga prestado pela Unidade de Urbanos do Porto da CP. As características da oferta horária em dia útil e 

fim-de-semana ou feriado é a que se apresenta na Figura 2.18. 

Deste modo prevê-se o lançamento de 54 composições em dia útil e 36 em fim-de-semana ou feriado. 

Tendo em conta que se considerou um corredor com, aproximadamente, 22 km então estima-se a 

realização de cerca de 386 mil Veículos.km por ano. 

 

 

Figura 2.18 – Circulações por hora em dia útil e fim-de-semana e feriado projetadas param a ligação Braga - Guimarães 

 

Relativamente à estimativa dos custos operacionais recorreu-se aos indicadores disponibilizados pela CP 

nos seus relatórios e contas. Assim, em 2010 os gastos operacionais da CP, por unidade de negócio, foram 

os que se apresentam no Quadro 2.7. 
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Globalmente, a CP suportou um custo de 10,1€ por quilómetro percorrido. Na CP Porto os custos foram 

substancialmente inferiores tendo-se ficado por 7,5 €/km. 

 

Quadro 2.7 – Gastos operacionais das unidades de negócio da CP em 2010 

Unidade 
V.km 

(x1000) 
Gastos Operacionais 

(x1000€) 
€/km 

CP Lisboa 6 968    92 477    13,3 

CP Porto 5 068    38 244    7,5 

Longo Curso 7 912    86 792    11,0 

CP Regional 10 759    91 358    8,5 

Total 30 707 308 871    10,1 

FONTE: Relatório e Contas da CP, 2010 

 

Nos elementos mais recentes publicados pela empresa, os gastos operacionais já não são apresentados de 

um modo desagregado para as várias unidades de negócio mas apenas agregados para todos os serviços. 

Em 2012 (Quadro 2.8), o custo operacional unitário médio foi de 12,1€/km em toda a rede da CP. Assim se 

se considerar que o crescimento de cerca de 20% se verificou uniformemente em toda a rede então estima-

se um custo unitário de 9,1 €/km na CP Porto em 2012. 

 

Quadro 2.8 – Gastos operacionais da CP em 2012 

Unidade 
V.km 

(x1000) 
Gastos Operacionais 

(x1000€) 
€/km 

Total 27 549    334 304    12,1 

CP Porto (estimativa) 9,1 

 

Tendo em conta estes elementos, estima-se que os gastos operacionais venham a variar entre 2,9 e 3,5 

milhões de euros anuais. 

 

Quadro 2.9 – Gastos operacionais anuais estimados para a ligação Braga-Guimarães 

V.km 
(x1000) 

€/km 
Gastos 

Operacionais 
(x1000€) 

386  
7,5 

                2 
914    

9,1 
                3 

515    

 

Para efeitos de cálculo de potencial de captação de passageiros considerou-se que a área de influência 

deste corredor corresponde às zonas que englobam as áreas urbanas e peri-urbanas de Braga e 

Guimarães assim como às zonas que intersetam o buffer de 1 000 metros em volta do corredor. Tendo em 

conta estes critérios, apresenta-se na Figura 2.19 a área de influência estimada para o corredor hipotético 

considerado. 
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Figura 2.19 - Área de Influência do corredor ferroviário hipotético analisado para a ligação Braga – Guimarães 

 

De acordo com o inquérito à mobilidade da população residente realizado no âmbito deste estudo, nesta 

área processam-se nesta área cerca de 292 mil viagens motorizadas por dia útil. Considera-se que é neste 

universo de viagens que o corredor ferroviário em análise pode vir a captar passageiros. 

De entre estas 292 mil viagens, cerca de 171 mil acontecem no interior da área urbana/periurbana de Braga, 

36 mil no interior da área urbana/periurbana de Guimarães e cerca de 85 mil nas ligações entre as cidades 

e entre estas e as áreas intermédias. 

De modo a estimar o potencial de captação deste corredor seguiu-se um procedimento de preferências 

reveladas por comparação com um caso semelhante. 

Assim, analisou-se a captação de passageiros no corredor ferroviário entre Braga e Vila Nova de Famalicão. 

A opção por esta comparação justifica-se porque: 

 A extensão do corredor é praticamente a mesma (cerca de 22 km); 

 Ambas as ligações têm uma alternativa via autoestrada e estrada nacional com alguma sobrecarga 

de tráfego; 

 Ambas as ligações têm opções de transporte coletivo rodoviário rápido (via AE) e lento (via EN). 
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Definindo-se a área de influência do corredor Braga – Vila Nova de Famalicão da mesma forma (zonas das 

áreas urbanas e periurbanas das sedes de concelho e zonas na intersecção do buffer de 1000 metros em 

volta do traçado ferroviário) é possível, através do inquérito à mobilidade da população residente, conhecer 

a quota de mercado global do transporte ferroviário face à totalidade das viagens motorizadas. 

Assim, a quota do transporte ferroviário nas deslocações internas às áreas urbanas/periurbanas fica-se 

pelos 0,36%. Nas restantes viagens a quota global do transporte ferroviário é de 4,56%. Aplicando estas 

quotas ao corredor Braga-Guimarães resulta uma estimativa global de 4600 passageiros em dia útil. De 

modo a projetar uma procura global anual estimou-se que a procura em dia de fim-de-semana ou feriado 

representará cerca de 25% da procura em dia útil. Neste sentido, estima-se uma procura global anual de 1 

265 000 passageiros por ano. 

 

De acordo com o Relatório e Contas da CP de 2012 o proveito por Passageiro.km é de cerca de 4,1 

cêntimos para um percurso médio de aproximadamente 30 km (Quadro 2.10). 

 

Quadro 2.10 – Passageiros, proveitos e percursos médios na CP Porto em 2012 

P.km 
(x1000) 

Proveitos de 
Tráfego 
(x1000€) 

Proveito / P.km 
(€) 

Passageiros 
(x1000) 

Percurso médio 
(km) 

592 190 24 469 0,041 19 438 30 

FONTE: Relatório e Contas da CP, 2012 

 

Este percurso médio de 30 km corresponde ao atravessamento de 4 zonas tarifárias. O percurso médio no 

corredor Braga – Guimarães deverá rondar os 16 km o que corresponde ao atravessamento de 2 zonas 

tarifárias. A tarifa quilométrica correspondente a duas zonas é cerca de 35% superior à tarifa quilométrica 

das 4 zonas pelo que se assume que o proveito por Passageiro.km no corredor Braga-Guimarães deverá 

ser de 0,056€ (0,041€x1,35). 

 

Assim, de acordo com estes cálculos (expressos no Quadro 2.11) estima-se um proveito anual de tráfego 

de 1,126 milhões de euros por ano. 

 

Quadro 2.11 – Passageiros, proveitos e percursos médios estimados para o corredor Braga-Guimarães 

Passageiros/ 
ano 

(x1000) 

Percurso médio 
(km) 

P.km 
(x1000) 

Proveito/ P.km 
(€) 

Proveito / ano 
(x1000€) 

Proveito / 
passageiro 

(€) 

1 265 16 20 240 0,056 1 126 0,89 

 

No Quadro 2.12 apresentam-se os principais indicadores de resumo da análise ao corredor ferroviário 

Braga – Guimarães. 

Assim, estima-se um investimento base de 93,5 milhões de euros (mais obras de arte, restabelecimentos 

rodoviários e expropriações) e proveitos de tráfego de 1,126 milhões de euros por ano para gastos 

operacionais entre 2,9 e 3,5 milhões de euros anuais. 

Daqui resulta uma taxa de cobertura entre 32 e 39%, valores bastante inferiores aos 52% da CP Porto em 

2010 e dos 63% da CP global em 2012. 
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Quadro 2.12 – Principais indicadores de resumo da análise ao corredor Braga - Guimarães 

 
Braga - Guimarães CP Porto (2010) CP Nacional (2012) 

Investimento (x1000€)* 93 552   

  

Gastos Operacionais anuais (x1000€) 
Mínimo 2 896 

38 244 334 304 
Máximo 3 475 

Proveitos de Tráfego  (x1000€) 1 126 19 739 210 604 

Taxa de cobertura 
Mínimo 32% 

52% 63% 
Máximo 39% 

* Não contempla Obras de Arte, Restabelecimentos de rodovias, Expropriações. Considera que as instalações de Manutenção e 
Comando e Controlo de Operação já existem 

 

Tendo em conta o elevado investimento, as características operacionais altamente deficitárias previstas 

para o serviço e a crise económica que o país atravessa e que deverá continuar-se a sentir no setor público 

nos próximos anos, considera-se altamente improvável que este investimento avance no prazo horizonte do 

presente estudo. 

Assim, sem prejuízo do aprofundamento dos estudos relativos à implementação do serviço ferroviário entre 

Braga e Guimarães, este não será considerado para o conceito de transportes coletivos da região para 

período horizonte do estudo. 

2.2.1.1. Promoção da intermodalidade entre o transporte coletivo rodoviário e ferroviário – 
Reforço dos Serviços de Rebatimento 

Apesar de a área de estudo se encontrar servida por uma grande variedade de modos de transporte a 

interligação entre eles nem sempre se encontra garantida nas melhores condições de acesso e conforto. 

Um dos aspetos mais importantes prende-se com a ligação entre o modo ferroviário e o modo coletivo 

rodoviário. Uma boa interface entre estes modos permite aumentar consideravelmente a área de captação 

do transporte público visto como um todo. 

A intermodalidade entre o modo rodoviário e ferroviário permite, para as viagens mais longas, aliar a rapidez 

e comodidade do comboio à capilaridade do autocarro. Deste modo é possível tornar o transporte público 

alternativa viável ao transporte individual cujas principais vantagens são, precisamente, a rapidez relativa e 

o acesso porta-a-porta. 

Assim, considera-se importante que, na área de estudo, se proceda a um ajuste na oferta do transporte 

coletivo rodoviário e na interface entre este e o caminho-de-ferro de modo a maximizar a possibilidade de 

intermodalidade. 

Note-se que no âmbito da renovação do Ramal de Braga, Linha do Minho a sul de Nine e Linha de 

Guimarães, a maior parte das estações foram equipadas com as condições para acolher o transporte 

coletivo rodoviário mas que em boa parte não têm qualquer serviço a utilizá-las. 

Na Figura 2.20 apresentam-se as estações e apeadeiros de caminho-de-ferro segundo a disponibilidade de 

serviço de transporte coletivo rodoviário a menos de 100 metros de distância. 

A Linha do Minho, a norte de Nine é o troço da rede onde é possível realizar a interface entre o transporte 

coletivo rodoviário e ferroviário em mais locais, quatro no total. Assim, nos apeadeiros de Durrães, 

Carapeços e Midões e na Estação de Barcelos é possível aceder ao transporte coletivo rodoviário através 

de uma paragem localizada a menos de 100 metros de distância. 

Na linha do Minho a sul de Nine, o transbordo entre o autocarro e o comboio só é possível na estação de 

Lousado e no apeadeiro de Mouquim. Neste âmbito destaca-se o facto de na estação de Famalicão, no 
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momento em que foram realizados os trabalhos de campo e recolha de informação, não existir qualquer 

serviço de transporte rodoviário com paragem a menos de 100 metros. 

Na linha de Guimarães a relação entre o transporte rodoviário e ferroviário é possível nas estações de 

Guimarães e de Caniços e no apeadeiro de Covas. 

Por fim, no ramal de Braga, apenas nas duas estações mais próximas do extremo norte (Braga e apeadeiro 

de Ferreiros) é possível efetuar a interface nas condições de conforto consideradas mínimas. 

 

Figura 2.20 – Estações de caminho-de-ferro segundo a disponibilidade de transporte coletivo rodoviário a menos de 100 
metros de distância 

 

Um dos aspetos que se destaca na análise desta questão prende-se com a ligação entre a estação de 

caminho-de-ferro e o terminal rodoviário de Barcelos. 

Estes dois equipamentos (ver Figura 2.21), localizados a cerca de 130 metros de distância em linha reta um 

do outro, não estão verdadeiramente ligados já que o percurso entre ambos obriga ao atravessamento de 

um terreno baldio e vencer uma diferença de cotas considerável. 

No âmbito da problemática da ligação entre o transporte ferroviário e rodoviário, esta é claramente uma 

grande oportunidade perdida já que o terminal rodoviário agrega uma grande parte da oferta de transporte 

coletivo rodoviário de Barcelos com serviços concelhios, regionais e de longo curso, com um total de 319 

serviços em dia útil. 
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Assim, propõe-se a criação das condições necessárias para que o percurso entre o terminal rodoviário e a 

estação de caminho-de-ferro possa ser efetuado nas melhores condições de conforto e segurança para 

todos os passageiros. 

Esta ligação servirá não só para aproximar o transporte ferroviário e rodoviário mas também para ligar o 

centro da cidade ao terminal rodoviário através dos modos suaves (pedonal e bicicleta). 

 

Figura 2.21 – Ligação entre o terminal rodoviário e a estação de caminho-de-ferro de Barcelos 

 

Para além da intervenção na ligação entre o terminal rodoviário e estação ferroviária de Barcelos considera-

se relevante efetuar alguns ajustes marginais em diversas carreiras de transporte rodoviário de modo a 

potenciar a interface entre o transporte rodoviário e ferroviário. Para tal foram analisadas todas as carreiras 

de transporte coletivo rodoviário cujo percurso passa a menos de um quilómetro de uma estação ferroviária 

selecionando-se aquelas cuja alteração do percurso tem impacte no aumento da área de captação do 

transporte ferroviário sem que isso implique um acréscimo demasiado elevado nos quilómetros percorridos 

pelos operadores de transporte coletivo. 

A Figura 2.22 apresenta o resultado desta análise através da identificação dos percursos que se considera 

relevante adaptar, agrupados pelo operador, com identificação da estação ou apeadeiro em que se 

procederá à ligação ao caminho-de-ferro e a extensão que se terá que adicionar ao percurso original. 

Como se pode verificar, a estação de Famalicão é aquela em que se identificaram mais situações de onde 

resultaria um impacte muito positivo pela alteração do percurso de diversas carreiras que circulam nas suas 

imediações mas sem a servirem efetivamente. 

Na verdade, como se referiu anteriormente, nenhum serviço de transporte coletivo rodoviário efetua 

paragem na Estação de Famalicão. Esta é uma lacuna ainda mais incompreensível quando se sabe que 

nesta estação existem serviços ferroviários de todos os níveis (urbano, regional, inter-regional, intercidades 

e alfa pendular), sendo a única na área de estudo, a par de Nine, com este leque tão alargado de oferta. 

Assim, dos 20 percursos que se considera conveniente adaptar, 12 dessas adaptações pretendem 

contribuir para a resolução da situação particular de Vila Nova de Famalicão. Note-se que está prevista um 

alargamento da rede dos TUF com a criação de um circuito circular que incluirá uma paragem na estação 

ferroviária. No entanto, tendo em conta que este novo circuito se limitará a operar na área urbana central, 

considera-se necessário aumentar a área de captação conjunta do transporte rodoviário e ferroviário 

através das alterações sugeridas. 
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Operador Carreira 
Estação / 

Apeadeiro de 
ligação 

Extensão ao percurso 
original 

(metros) (%) 

Transdev 

Famalicão - Famalicão Louro 380 2% 

Braga - Porto Braga 700 2% 

Carreira - Ruilhe Ruílhe 340 2% 

Sta Leocádia - Lijó Silva 240 2% 

Mondinense Guimarães - Abação Guimarães 600 7% 

Transcovizela Vizela - Riba D'Ave Cuca 500 4% 

Arriva 

Famalicão - Cardal - Negrelos Caniços 2000 12% 

Famalicão - Famalicão Famalicão 640 3% 

Famalicão - Fradelos Famalicão 840 6% 

Famalicão - Trofa Parque industrial Famalicão 840 5% 

Famalicão CCT -  Parada gar ARRIVA Famalicão 270 1% 

Famalicão CC - Negreiros Louro 380 2% 

TUF 

Landim (Passelada) - Gavião (Sobreiro Grosso) / V.S. 
Cosme 

Famalicão 320 2% 

Seide - S Miguel Seara - Lemenhe Sra do Carmo Famalicão 320 1% 

V.S.Cosme - Calendário Lage Famalicão 700 5% 

Narciso Ferreira - Calendário Lage Famalicão 700 6% 

Calendário - Narciso Ferreira Famalicão 700 10% 

Santo Adrião capela - Esmeriz Esquinheira Famalicão 700 6% 

Louro Barradas - Esmeriz Esquinheira Famalicão 700 5% 

Narciso ferreira - Escola Maria II Famalicão 700 6% 
 

Figura 2.22 –Carreiras a intervencionar para potenciar a ligação ao transporte coletivo ferroviário 
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Na Figura 2.23 apresenta-se o impacte das medidas propostas medido através da variação da área de 

captação conjunta do transporte ferroviário e rodoviário. 

Na situação de referência, cerca de 56% da população residia a menos de 400 metros de uma paragem de 

transporte coletivo com serviço direto a uma estação ou apeadeiro de caminho-de-ferro. 

 

 

Figura 2.23 – População residente nas áreas servidas pela combinação entre transporte coletivo rodoviário e ferroviário 

 

O máximo é atingido no concelho de Braga em que 83% da população se encontrava nestas condições. Em 

Guimarães esse valor é de 54% e em Barcelos é de 45%. Vila Nova de Famalicão é o concelho em que, 
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claramente, a intermodalidade entre o transporte rodoviário e ferroviário é mais dificultado na atualidade já 

que apenas 30% da população se encontra na área de captação conjunta do transporte ferroviário e 

rodoviário. 

A resolução do problema da ligação entre o terminal rodoviário e estação de caminho-de-ferro de Barcelos 

tem um impacte de 5 pontos percentuais no aumento global da população na área de captação. 

Mas, obviamente, o impacte não é uniforme em todo o território. É em Barcelos que se concentra a maior 

parte do efeito positivo desta intervenção fazendo aumentar em 20 pp a área de captação, passando de 45% 

da população para 65%. No interior do concelho de Barcelos o impacte é mais positivo nas áreas Rurais 

uma vez que aí o total de população servida passa de 31 350 para 52 838 (+69%) enquanto nas zonas 

urbanas e peri-urbanas não vai além de um acréscimo de 10% (Quadro 2.13). 

De resto, a intervenção de melhoria da ligação entre o terminal rodoviário e estação ferroviária de Barcelos 

apenas terá um impacte marginal em Braga fazendo passar a população servida de 150 009 para 155 195 

residentes (+3%). 

A proposta de ajuste de algumas carreiras de transporte coletivo rodoviário tem um impacte em todos os 

concelhos da área de estudo mas também fortemente concentrado, desta feita no concelho de Vila Nova de 

Famalicão. 

Assim, globalmente, estima-se que o ajuste das carreiras apresentadas na Figura 2.22 tem um impacte 

semelhante à proposta referente ao terminal/estação de Barcelos, fazendo passar o total de população 

residente na área de captação conjunta do transporte rodoviário e ferroviário de 61% para 66%. 

Em Vila Nova de Famalicão estima-se um acréscimo de, aproximadamente 23 000 residentes (+57%) na 

área de captação em todo o concelho. O impacte é semelhante nas zonas urbanas e peri-urbanas (+52%) e 

rurais (+58%). 

Nos restantes concelhos, o impacte pode ser considerado marginal não indo além de um acréscimo de 3 pp 

em Guimarães e 1 pp em Barcelos e Braga. 

Quadro 2.13 – Impacte da proposta para a promoção da intermodalidade entre transporte coletivo rodoviário e 
ferroviário 

Território 

Atual 
Após intervenção no Terminal 

Barcelos 

Após ajuste de Carreiras TC 
rodoviário e intervenção no 

Terminal de Barcelos 

 (habitantes) (habitantes) 
(variação 

percentual) 
(habitantes) 

(variação 
percentual) 

Barcelos 

Rural 31 350 52 838 69% 54 511 74% 

Urbano / Periurbano 22 840 25 114 10% 25 114 10% 

Total 54 190 77 952 44% 79 625 47% 

Braga 

Rural 33 429 36 534 9% 36 550 9% 

Urbano / Periurbano 116 579 118 662 2% 120 405 3% 

Total 150 009 155 195 3% 156 955 5% 

Guimarães 

Rural 41 305 41 305 0% 45 224 9% 

Urbano / Periurbano 44 638 44 638 0% 44 638 0% 

Total 85 943 85 943 0% 89 862 5% 

Vila Nova de 
Famalicão 

Rural 35 302 35 302 0% 55 640 58% 

Urbano / Periurbano 5 008 5 008 0% 7 622 52% 

Total 40 310 40 310 0% 63 263 57% 

       
Total Geral 330 452 359 400 9% 389 705 18% 
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Globalmente, a população na área de influência de conjunta do transporte coletivo rodoviário e ferroviário 

passará de cerca de 330 mil residentes na atualidade para 390 mil após a adoção das duas propostas 

apresentadas sendo que, cada uma delas é responsável por, sensivelmente, metade deste acréscimo. 

2.2.2. Contexto do Transporte Coletivo Rodoviário 

A caracterização das linhas de desejo mais importantes na área de estudo e a caracterização da estrutura 

da oferta de transporte coletivo permite identificar as ligações com mais necessidade de reforço. 

A Figura 2.24 representa as principais linhas de desejo na área de estudo tendo em conta a totalidade das 

viagens realizadas em modos motorizados (individuais ou coletivos). 

 
FONTE: Inquérito à Mobilidade da População Residente 

Figura 2.24 – Viagens motorizadas por dia 

 

Nesta análise o território em estudo foi dividido em 23 parcelas diferentes. Quatro destas unidades 

correspondem aos centros urbanos das sedes de concelho. Achou-se igualmente por bem isolar as áreas 

peri-urbanas de Caldelas, Joane e Ribeirão/Lousado. As zonas rurais dos quatro concelhos foram 

agregadas, formando quatro quadrantes em volta da sede de concelho. 

Regra geral, os movimentos mais relevantes acontecem no interior das sedes de concelho. Braga destaca-

se do total com cerca de 170 000 viagens processadas no interior da sua área urbana / peri-urbana. Nas 

restantes áreas urbanas das sedes de concelho as relações internas rondam os 40 000 movimentos 

motorizados (36 000 em Guimarães, 44 500 em Famalicão e 47 300 em Barcelos). 

No que concerne às relações que extravasam os limites dos centros urbanos, predominam os movimentos 

radiais centrados essencialmente nas sedes de concelho, que, na generalidade dos casos, variam entre  

10 000 e 40 000 movimentos diários. 
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As relações inter-concelhias dentro da área de estudo não são muito relevantes. O número de pares com 

um total de viagens motorizadas superior a 5 000 por dia é muito reduzido. Entre eles contam-se a ligação 

entre as cidades de Barcelos e Braga (13 500 viagens por dia) e Guimarães e Braga (9 000 viagens por dia). 

Relativamente às outras ligações inter-concelhias, verificam-se apenas relações relevantes entre Joane e o 

setor rural adjacente de Guimarães e entre o setor rural sudoeste de Guimarães e o setor sueste de Vila 

Nova de Famalicão. 

A forma como as viagens motorizadas se encontram distribuídas no território dão uma indicação importante 

sobre o mercado potencial que o transporte coletivo poderá ambicionar captar. 

Por essa razão considera-se relevante que a oferta de transporte coletivo rodoviário se distribua no território 

seguindo, no essencial, as principais linhas de desejo identificadas, considerando-se que nos casos em que 

a oferta de transporte coletivo mais divirja dos padrões de procura correspondem a situações em que o 

serviço de transporte coletivo rodoviário deve ser reforçado. 

 

Figura 2.25 – Circulações em Transporte Coletivo Rodoviário por dia 

 

A Figura 2.25 apresenta a distribuição da oferta de transporte coletivo rodoviário de acordo com a mesma 

divisão territorial usada na análise da distribuição das linhas de desejo. Neste sentido o indicador utilizado 

foi o número de ligações disponíveis em transporte coletivo rodoviário em dia útil. Para maior facilidade de 

análise, na Figura 2.25 foram só incluídas os pares com 100 ou mais ligações diárias. 

De uma forma geral, pode-se observar um ajuste considerável entre as linhas de desejo e a estrutura de 

oferta, ou seja, grande concentração nas ligações internas às zonas urbanas, predomínio das relações 

radiais e ligações inter-concelhias pouco significativas. 

De modo a identificar quais as relações em que se aconselha o reforço da oferta de transporte coletivo 

rodoviário procedeu-se ao cálculo entre o rácio do total de viagens motorizadas em dia útil e o número de 
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ligações em transporte coletivo rodoviário. As relações em que este rácio é maior correspondem àquelas 

em que o potencial de procura se encontra deficientemente aproveitado pelos operadores de transportes da 

região, havendo, por isso, espaço para melhoria da qualidade do serviço prestado à população. 

Desta avaliação, resultou a identificação das relações que se apresentam na Figura 2.26. Estas 

correspondem às ligações cujo rácio referido (viagens motorizadas / circulações transporte coletivo 

rodoviário) apresenta um valor superior a 100. 

Como se pode observar, a quase totalidade das relações a reforçar centram-se em Barcelos, 

nomeadamente, no centro da cidade e nas relações desta com os setores rurais envolventes. Outra relação 

importante a reforçar com um dos extremos na cidade de Barcelos é a ligação entre esta e a cidade de 

Braga. Por fim, identificou-se igualmente a ligação entre a cidade de Vila Nova de Famalicão e o setor rural 

noroeste como tendo algum potencial de procura não satisfeito. 

 

Figura 2.26 – Ligações a potenciar em Transporte Coletivo Rodoviário 

 

Caberá aos operadores presentes no território, juntamente com as câmaras municipais, perceber em que 

medida estas carências poderão ser mitigadas. No entanto, no presente relatório são apresentadas 

propostas para algumas destas relações, concretamente, nas secções relativas à rede de transportes 

urbanos de Barcelos, às ligações entre as sedes de concelho e ao transporte flexível. 

2.2.2.1. Ligações rápidas entre sedes de concelho (Serviços Expresso CI-MOB) 

O Quadro 2.14 apresenta os tempos de viagem entre as sedes de concelho da área de estudo por modo de 

transporte motorizado. Para este efeito, escolheu-se a ligação mais rápida em transporte coletivo rodoviário 

e transporte individual. 

No caso do transporte ferroviário o tempo de percurso apresentado corresponde ao tempo médio ao longo 

do dia selecionando em cada hora apenas a ligação mais rápida. 
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Em transporte individual o tempo de viagem varia entre o mínimo de 23 minutos entre Braga e Barcelos e o 

máximo de 30 minutos entre Vila Nova de Famalicão e Barcelos, única relação em que a autoestrada não é 

uma opção competitiva. 

A viagem entre Barcelos e Braga, sendo a mais curta quando realizada em transporte individual, é a mais 

longa em transporte coletivo rodoviário com 60 minutos de tempo de viagem. 

Pelo contrário, entre os Campi da Universidade do Minho de Guimarães e Braga é possível realizar uma 

viagem em 25 minutos aproveitando o percurso existente via A11. 

Entre Guimarães e Barcelos não existe qualquer ligação direta em transporte coletivo rodoviário o que se 

compreende uma vez que, segundo os resultados do Inquérito à Mobilidade da População Residente a 

relação entre estas duas cidades é muito fraca. 

As ligações entre Vila Nova de Famalicão e Barcelos sobre a N204 e entre Vila Nova de Famalicão e 

Guimarães sobre a N206, encontram-se entre as mais longas com um tempo de percurso de 45 minutos. 

Relativamente ao modo ferroviário, verifica-se uma elevada dispersão de valores de tempo de viagem 

conforme a relação em análise. Assim, as relações que não obrigam a transbordo são bastante competitivas. 

Ao invés, sempre que existe a necessidade de efetuar um transbordo os tempos de viagem tornam-se 

praticamente proibitivos. 

Assim, as ligações entre Vila Nova de Famalicão e Barcelos e entre Vila Nova de Famalicão e Braga o 

tempo de viagem ronda os 25 minutos através do serviço regional e urbano, respetivamente. 

Note-se que, principalmente no caso da ligação entre Braga e Famalicão, este tempo de viagem é um 

tempo médio ao longo do dia já que existem algumas circulações nos períodos de ponta em que o tempo de 

viagem para ligar estas duas cidades aproxima-se dos 15 minutos. 

Nas ligações com necessidade de transbordo, entre Braga e Barcelos é onde se verifica a ligação mais 

curta com cerca de 56 minutos de tempo de viagem. 

Entre Guimarães e Barcelos verifica-se um tempo de viagem de cerca de duas horas. Esta ligação obriga à 

realização de dois transbordos. Em Lousado é necessário mudar dos urbanos de Guimarães para os 

urbanos de Braga. Em Vila Nova de Famalicão ou Nine é necessário mudar de composição para os 

regionais da linha do Minho. 

Nas ligações Guimarães / Braga e Guimarães / Vila Nova de Famalicão, uma vez que é necessário realizar 

um único transbordo o tempo de viagem desce para 108 e 80 minutos, respetivamente. 

 

Quadro 2.14 – Tempos de viagem (minutos) entre as sedes de concelho por modo de transporte 

Ligação Transporte Individual Autocarro Comboio 

Braga - Barcelos 23 60 56 

Guimarães - Barcelos 33 Não Disponível 120 

Guimarães - Braga 25 25* 108 

Vila Nova de Famalicão - Barcelos 30 45 26 

Vila Nova de Famalicão - Braga 27 35 24 

Vila Nova de Famalicão - Guimarães 29 45 80 

* entre os Campi da Universidade do Minho 
    

O Gráfico 2.1 apresenta o rácio entre o tempo de viagem em transporte coletivo (autocarro e comboio) e 

transporte individual. Através dela é possível perceber que em praticamente todas as relações entre sedes 

de concelho existe uma alternativa em transporte coletivo bastante competitiva relativamente ao transporte 

individual, tendo em conta o tempo de viagem. 
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Inclusivamente, em algumas destas ligações em que o transporte ferroviário é relevante, é expectável um 

tempo de viagem mais curto em transporte coletivo do que em transporte individual. Para além disso, na 

ligação entre os Campi da Universidade do Minho de Guimarães e Braga, efetuada através da A11, é 

possível efetuar a viagem num tempo de viagem muito aproximado ao efetuado em transporte individual. 

Entre Vila Nova de Famalicão e Guimarães verifica-se que o rácio mais baixo é atingido através da 

realização da viagem em transporte coletivo rodoviário mas ainda assim com um acréscimo de 60% 

relativamente ao tempo de viagem em transporte individual. 

Entre Guimarães e Barcelos, só existe ligação em comboio e apenas com recurso a dois transbordos. 

Explica-se assim que o tempo de viagem em transporte coletivo entre estas duas cidades seja equivalente a 

3,6 vezes o tempo de viagem em transporte individual. 

Por fim, na ligação entre Braga e Barcelos o tempo de viagem em transporte coletivo representa cerca de 

2,5 vezes o tempo de viagem em transporte individual, independentemente do modo de transporte. 

 

Gráfico 2.1 – Rácio entre o tempo de viagem em autocarro / comboio e em transporte individual 

 

Entre Braga e Barcelos justifica-se a existência de uma ligação rápida em transporte coletivo que possa ser 

competitiva com o transporte individual. Note-se que, de acordo com os resultados do Inquérito à 

Mobilidade da População Residente, estas cidades são as que possuem relações diárias mais fortes entre 

si, representando um total de 13 500 viagens totais em todos os modos. 

A eliminação da concordância de Nine no processo de modernização do Ramal de Braga e da linha do 

Minho a sul de Nine, exclui o comboio como modo de transporte para a realização dessa ligação rápida. 

Assim considera-se fundamental que a procura latente observada possa ser servida através de um percurso 

entre os centros das cidades através da autoestrada A11 à semelhança da ligação já existente nas mesmas 

condições entre Braga e Guimarães. 

 

A fraca relação existente entre Guimarães e Barcelos permite concluir que esta não possa ser feita de forma 

direta. 

Deste modo, sugere-se duas alternativas de ligação indireta. Por um lado pode ser ponderada a 

possibilidade de os comboios regionais da Linha do Minho passarem a efetuar paragem em Lousado 

facilitando o transbordo entre os passageiros provenientes da Linha de Guimarães e destino na Linha do 

Minho a norte de Nine (e vice-versa). Neste âmbito deverá ser dada especial atenção à integração dos 

horários. Por outro lado poderá ser considerada a possibilidade de coordenação de horários e tarifas dos 

autocarros diretos (via autoestrada) entre Guimarães-Braga e Braga-Barcelos de modo a facilitar a ligação 

Guimarães-Barcelos. 
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Estas duas possibilidades de intervenção não permitirão construir uma alternativa totalmente competitiva 

com o transporte individual mas serão uma alternativa para quem a viatura própria não seja uma opção 

possível ou desejada. 

 

Segundo os resultados do Inquérito à Mobilidade da População Residente, as relações entre os centros 

urbanos de Vila Nova de Famalicão e Guimarães são também pouco significativas pelo que se justifica 

igualmente a não existência de uma ligação rápida (via autoestrada) entre eles. De facto, neste eixo as 

ligações mais relevantes processam-se entre Guimarães, Famalicão, Joane e as áreas rurais adjacentes, 

pelo que é razoável, que este eixo seja servido sobre a EN206 de modo a servir estes diversos polos. 

No seguimento desta proposta e da análise anterior realizada conclui-se que as relações entre as cidades 

sedes de concelho deverão ser suportadas pelo comboio ou pelo autocarro de acordo com as prioridades 

definidas no Quadro 2.15. 

 

Quadro 2.15 – Ligações em transporte coletivo preferenciais entre as cidades sedes de concelho 

Ligação Autocarro Comboio 
 

 

 

 

 

 

Legenda: 

*** Serviço muito competitivo 

** Serviço pouco competitivo 

* Serviço não competitivo 
 

Braga - Barcelos *** * 

Guimarães - Barcelos - - 

Guimarães - Braga *** - 

Vila Nova de Famalicão - Barcelos ** *** 

Vila Nova de Famalicão - Braga ** *** 

Vila Nova de Famalicão - Guimarães ** * 
 

A possibilidade de tornar estas ligações efetivamente competitivas relativamente ao transporte individual 

obriga a que sejam tomadas outras iniciativas para além da instalação dos serviços. 

Desde logo há que dar a conhecer os serviços aos cidadãos, onde será importante o papel do Centro de 

Divulgação do CIMOB. Será também importante criar uma marca comum que agregue todos os serviços 

rodoviários relevantes que permitem a ligação entre as sedes de concelho. Alguns destes serviços 

funcionam atualmente sob a denominação BusPlus sendo explorados em pareceria entre diversos 

operadores, nomeadamente a Arriva e Transdev. Outros funcionam com a numeração normal das carreiras 

dos diversos operadores. 

A adoção de uma nova marca para estes serviços no Quadrilátero permitiria efetuar uma campanha de 

comunicação mais clara, dirigida e uniforme em todo o território. A pertinência da compatibilização desta 

nova marca com a marca BusPlus terá de ser avaliada. 

Outro fator importante para aumentar a competitividade das ligações entre as cidades sedes de concelho 

em transporte coletivo, passa pela garantia de intermodalidade deste sistema com os sistemas de 

mobilidade urbana, concretamente as redes de transportes coletivos urbanos e sistema de bicicletas 

partilhadas que vierem a ser instalados. Deste modo será possível ir um pouco mais além no que respeita à 

competitividade do transporte coletivo face ao transporte individual, inclusivamente no que concerne à 

capilaridade do sistema. 
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Esta intermodalidade deverá passar essencialmente pelos tarifários e sistemas de pagamento adotados. 

Assim, o cartão uniforme de acesso ao sistema de transportes, proposto no presente estudo (ver 3.3.1.1), 

deverá permitir o acesso aos diferentes modos urbanos e interurbanos. 

Para além disso dever-se-á permitir o acesso de forma gratuita ou a preços reduzidos aos sistemas de 

transporte coletivo urbanos e de bicicletas partilhadas, a quem chega às cidades através de um modo de 

transporte coletivo proveniente de outra das cidades do Quadrilátero ou do exterior da área de estudo. 

Estas medidas contribuirão para que o transporte coletivo se apresente como uma alternativa competitiva 

ao transporte individual em todas as fases da viagem, o que, complementado com uma política eficiente de 

gestão do estacionamento, poderá permitir uma efetiva redução do número de veículos que diariamente 

entram nos centros das cidades. 

2.2.2.2. Rede de Transportes Urbanos de Barcelos 

As ligações internas à área urbana e periurbana de Barcelos foi um dos aspetos que se considerou 

fundamental desenvolver no âmbito da análise das ligações em transporte coletivo a potenciar. 

Barcelos é o único concelho da área de estudo sem uma rede de transportes coletivos cuja principal função 

seja o serviço à sua sede de concelho. Atualmente o serviço de transporte coletivo rodoviário é 

providenciado essencialmente pela rede concelhia não urbana. 

Este fator justifica grande parte das carências comparativas de Barcelos relativamente aos restantes 

concelhos em termos de oferta de transporte coletivo identificadas na fase de caracterização e diagnóstico. 

Neste sentido desenvolveu-se uma proposta de rede urbana de transportes coletivos que pretende dar 

resposta a estes problemas de uma forma realista. 

Tendo em conta a distribuição da população e das atividades, pretendeu-se identificar os eixos 

fundamentais a servir de modo a maximizar a utilidade da rede. 

No entanto, tendo em conta as dificuldades financeiras por que passa o país e os municípios, considerou-se 

fundamental efetuar uma proposta realista com uma extensão limitada mas que permita suprir as principais 

carências de transporte de uma forma eficiente. 

Deste modo propõem-se a introdução de oferta de transporte coletivo rodoviário em 11 eixos radiais de 

acordo com o que se apresenta na Figura 2.27. Nesta figura, para além dos eixos a desenvolver, apresenta-

se também a área de influência da rede definida como a área localizada num raio de 400 metros a partir de 

cada um dos eixos e a distribuição da população. 

Estes eixos poderão ser isolados formando percursos puramente radiais com um dos limites no centro da 

cidade e o outro na periferia. Em alternativa, poderão ser compostos em pares formando percursos com 

início e fim na periferia da cidade atravessando o centro. O eixo H é um exemplo deste tipo de percursos já 

que se desenvolve desde Vila Frescaínha até Fontelo atravessando todo o centro da cidade. 

Caberá ao município, conjuntamente com o operador que vier a implementar o serviço, selecionar o modelo 

de exploração que lhe possa garantir as melhores condições de operação. 
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Figura 2.27 – Eixos propostos para incluir na rede de transportes coletivos urbanos de Barcelos 

 

Na Figura 2.28 podem ser observados os eixos em análise em função da população na área de influência. 

Assim, os eixos H, E, F e C são os que apresentam maior potencial de procura já que são os que servem as 

áreas de maior densidade demográfica com uma população servida superior a 10 000 habitantes. Os eixos 

A, G, D, I e J têm entre 7. 500 e 10 000 residentes nas suas áreas de influência. Por fim, o eixo B é o único 

com menos de 7 500 residentes mas com mais de 5 000. Note-se que estes valores são indicativos uma 

vez que de uma ligeira extensão no percurso ou algum desvio aos eixos apresentados resultarão variações 

mais ou menos significativas nos quantitativos demográficos associados às áreas de influência. 

Através desta análise é possível perceber que os percursos que vierem a servir as zonas a norte / noroeste 

da cidade serão os que têm um potencial de procura mais elevado. 
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Figura 2.28 – Eixos propostos para incluir na rede de transportes coletivos urbanos de Barcelos em função da 
população na área de influência 

 

O Quadro 2.16 apresenta a proposta de frequência para os eixos escolhidos conforme o período do dia. 

Para os eixos com uma população servida superior a 15 000 sugere-se uma frequência entre 3 a 4 

circulações por hora e por sentido nos períodos de ponta e de 2 por hora no resto do dia. 

Para os eixos que servem entre 9 000 e 15 000 residentes sugere-se de 2 a 3 circulações por hora em 

período de ponta descendo para 1 circulação por hora no corpo do dia. 

Igualmente, para os eixos que servem uma população inferior a 8 000 residentes propõe-se que fora dos 

períodos de ponta a frequência não vá além de 1 circulação por hora. Em período de ponta sugere-se entre 

1 a 2 circulações por hora. 

 

 

 

 

 

 



ESTUDO DE MOBILIDADE INTEGRADA 

Relatório 3 - Relatório Estratégico - Parte I 
Redes Integradas de Transporte Multimodal 

 

 

0641_FaseIII_R3_Parte1_01 Página 80  
 

Quadro 2.16 - Frequência proposta para os eixos da Rede de Transportes Coletivos Urbanos de Barcelos 

Eixo 
População 

servida 

Frequência proposta 
(circulações / hora / sentido) 

Período de Ponta Corpo do Dia 

H 19 100 
3 - 4 2 

E 15 100 

F 13 600 

2 - 3 1 
C 10 300 

A 9 300 

G 9 000 

D 7 900 

1 - 2 1 
I 7 800 

J 7 700 

B 5 800 

 

Na Figura 2.29 apresenta-se a rede urbana de Barcelos em conjunto com as dos restantes concelhos. 

 

Figura 2.29 – Redes Urbanas na área de estudo 
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2.2.2.3. Serviços Flexíveis de Transporte Coletivo 

Do diagnóstico realizado permite constatar que existe alguma heterogeneidade em termos de ocupação 

territorial e também de oferta de serviços de transporte coletivo. Pese embora a área de estudo não 

apresente territórios em continuidade com muito baixa densidade (vide Figura 2.30), verifica-se que há 

zonas na região que apresentam densidades de ocupação substancialmente inferiores ao do restante 

território concelhio em que se inserem, sendo que a estas zonas é por vezes possível associar situações de 

oferta mais rarefeita (ou mesmo inexistente), ainda que estas situações nem sempre se restrinjam aos 

espaços de menor densidade de ocupação. 

 

Figura 2.30 - Densidade Populacional na Área de Estudo 

 

Como será de esperar, as necessidades de transporte das populações residentes em zonas de baixa 

densidade populacional são mais dificilmente asseguradas pelo transporte público coletivo regular, - com 

horários e rotas fixas – do que em zonas em que existe já uma massa critica populacional considerável. 
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Serviços Extra-concelhios 

 

Serviços Concelhios 

 

Figura 2.31 –Intensidade de Oferta em Transporte Coletivo Rodoviário 

 

A rigidez da oferta associada aos serviços regulares faz com que em situações de baixa densidade estes se 

tornem economicamente pouco viáveis, pois resultam numa situação em que dificilmente se reduzem os 

custos fixos de operação associados (horários e rotas fixas a respeitar) e em que as receitas expectáveis 

serão naturalmente mais reduzidas.  

10 km0 10 km0
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Por forma a garantir patamares mínimos de captação que equilibrem a operação por via do aumento das 

receitas torna-se muitas vezes necessário percorrer distâncias extensas, - aspeto que tem reflexos na 

qualidade do serviço proporcionado em particular em termos dos tempos de viagem. Paralelamente, e por 

vezes como forma de compensação do acréscimo de custos e no sentido de uma maior eficiência de 

recursos, as frequências destes serviços são por norma mais reduzidas – aspeto que tem igualmente 

reflexos na qualidade do serviço proporcionado em particular em termos da disponibilidade do mesmo.  

Assim, será de concluir que os serviços de caráter regular tendencialmente terão uma menor eficiência na 

sustentação das necessidades de transporte das populações residentes em territórios de baixa densidade e 

que daí poderão resultar degradações da qualidade da oferta prestada que na prática acabam por 

desincentivar a sua utilização por parte da população. Tal reforça a que sejam os territórios de mais baixa 

densidade de ocupação que mais facilmente contribuam na perpetuação do que se pode designar o “círculo 

vicioso” de desqualificação da oferta e redução da procura – que de forma simplificada se ilustra na Figura 

2.32 – e que seja também para a população aí residente que os seus impactes se poderão fazer sentir de 

forma mais notória, podendo no limite a constituir-se como fator de exclusão social para aqueles em que o 

recurso à motorização individual se constitui uma impossibilidade.  

 

 

Figura 2.32 – Desqualificação da oferta x redução da procura 

 

Estabelece-se assim a relação com a tendência crescente da utilização do transporte individual que será um 

processo comum à generalidade dos territórios e cuja racionalização constitui um dos objetivos 

estabelecidos na estratégia de mobilidade da região.  

Os resultados obtidos no âmbito do inquérito à mobilidade da população residente na área de estudo 

permitem concluir que os residentes das zonas classificadas como rurais tendem a utilizar mais o transporte 

público que os residentes das restantes tipologias de zonas, admitindo-se possível que tal esteja 

relacionado com as características sociodemográficas dos residentes nas zonas rurais, face aos residentes 

nas restantes zonas (ex: níveis de rendimento inferiores, menores taxas de motorização e peso 
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sensivelmente superior de grupos etários com menor potencial de motorização autónoma, conforme se 

verifica na análise da Figura 2.33). Tal coloca este segmento da população numa posição mais vulnerável 

relativamente a situações de exclusão social por via de eventuais degradações da oferta de transporte 

coletivo uma vez que a possibilidade de acesso a motorização autónoma será à partida mais reduzida. 

 

 

FONTE: Inquérito à Mobilidade da População Residente 

Figura 2.33 – Variações percentuais das características socioeconómicas da população residente em áreas rurais 

 

Assim, no sentido de assegurar a mobilidade da população, em particular a residente em zonas de oferta 

e/ou procura mais esparsa, e promover a inclusão social será de equacionar um novo tipo de oferta de 

transportes que simultaneamente proporcione de forma eficiente serviços de transporte com níveis de 

serviço adequados e com ampla cobertura territorial.  

É neste contexto que surge o transporte flexível a pedido, o qual resultou da necessidade de suprimir as 

lacunas evidenciadas pelos transportes públicos coletivos convencionais, incrementando deste modo a 

eficácia do sistema de transportes em áreas de baixa procura, podendo o seu contributo ser estabelecido 

nas seguintes perspetivas: 

 Através do aumento a cobertura da rede de transportes públicos coletivos existente, proporcionando 

oferta em áreas (e/ou períodos do dia ou ano) onde esta não existe ou é deficitária; 

 Mediante a racionalização os serviços de transporte público existentes, com vista à redução de 

custos de operação, adaptando total ou parcialmente oferta hoje proporcionada com uma lógica de 

serviço regular para soluções do tipo transporte a pedido; 

 Aferindo e consolidando procuras de serviços hoje inexistentes mas que indiciam algum potencial 

permitindo que inicialmente estes sejam implementados com custos mais proporcionais à procura 

real do que a solução de horário e percurso fixo, característica da oferta regular. 

 

Este tipo de soluções distingue-se dos serviços regulares pelo facto da necessidade de serviço ser 

despoletada pelos clientes da sua área de intervenção, o que ocorrendo com alguma antecedência permite 

que seja efetuada uma programação prévia do serviço a realizar – já considerando o conjunto de pedidos 

de vários clientes -, ajustando a alocação de meios às necessidades reais de transporte e aumentando 

desta forma a eficiência do mesmo. Torna-se assim possível responder às necessidades de mobilidade da 

população em lugares e momentos em que a procura é mais reduzida, através de serviços de transporte 

público com itinerários, paragens e horários, variáveis.  

-15% -10% -5% 0% 5% 10%

Taxa de Motorização

Rendimento Médio do Agregado

%Jovem (10-19 anos)

%Idosos (>65)

Variações percentuais face à média concelhia

Área de Estudo

Vila Nova Famalicão

Guimarães

Braga

Barcelos



 

ESTUDO DE MOBILIDADE INTEGRADA 

Relatório 3 - Relatório Estratégico - Parte I 
Redes Integradas de Transporte Multimodal 

 

 

0641_FaseIII_R3_Parte1_01 Página 85  
 

No contexto do transporte a pedido existe uma grande diversidade de experiências (quer quanto aos seus 

objetivos, tipo de frota utilizada, graus de liberdade definidos para o percurso e paragens, níveis de 

tecnologia envolvidos, etc.). O transporte flexível a pedido procura fundamentalmente associar as vantagens 

de maior flexibilidade do táxi com as vantagens de custos mais baixos associados ao autocarro, podendo, 

como tal, ser encarado como um táxi partilhado ou um autocarro com serviços flexíveis.  

2.2.2.3.1. Características dos Sistemas de Transporte Flexível a Pedido 

Conceptualmente, no âmbito do transporte flexível a pedido enquadram-se todos os serviços públicos de 

transporte coletivo com características flexíveis que se efetuam, em parte ou na totalidade, mediante a 

solicitação expressa dos utilizadores, permitindo assim um planeamento prévio do serviço a realizar mais 

adaptada às necessidades da população a servir, sendo este agilizado muitas vezes do recurso a soluções 

tecnológicas em termos de informação e comunicação.  

O transporte a pedido distingue-se do transporte regular uma vez que pressupõe que seja o cliente 

desencadeie a viagem, contactando, habitualmente por telefone, um centro de atendimento e coordenação 

de viagens, o qual posteriormente organiza a oferta de transporte, no sentido de servir o cliente à hora 

marcada (e local estabelecido) e levá-lo até ao destino final acordado, sendo o veículo partilhado com 

outros clientes cujas viagens têm um padrão temporal e espacialmente compatível. 

 

Fonte: IMTT, “Soluções de Transporte a Pedido – Coleção de Brochuras Técnicas/Temáticas” 2011 

Figura 2.34 – Funcionamento dos Serviços de Transporte a Pedido 

 

A possibilidade de dotar este serviço de um maior grau de flexibilidade e ao mesmo tempo potenciar 

maiores níveis de eficiência estará em muito ligado à sua capacidade de reação, nomeadamente no que se 

refere à possibilidade de planeamento/ajustamento dos serviços face às solicitações da procura. Os 

progressos tecnológicos observados das novas tecnologias de comunicação e referenciação nas últimas 
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décadas e a sua aplicação ao domínio dos foi um fator impulsionador deste tipo de soluções, já que os 

sistemas de transporte flexível a pedido apoiam-se, geralmente, em serviços móveis de comunicação e 

GPS, possibilitando a obtenção de informação em tempo real e, assim, um planeamento mais eficiente dos 

percursos de transporte.  

Este tipo de serviços, embora tenha surgido primeiro, nas zonas rurais de baixa densidade, a sua aplicação 

já não se limita apenas a estas e constitui hoje em dia, também uma resposta adaptada às necessidades 

crescentes de flexibilidade de mobilidade nas áreas urbanas e periurbanas de povoamento disperso ou 

difuso, já que em ambas as situações, as dificuldades de resposta às necessidades de deslocação 

decorrem da existência de uma baixa procura. Por outro lado, o recurso ao transporte flexível é também já 

entendido como parte integrante do sistema de transportes assegurando uma oferta sistémica e integrada 

de “mobilidade combinada”, tomando diferentes funções neste sistema. Tal faz com que este tipo de 

soluções também seja utilizada no suprimento de segmentos específicos de procura, ou no apoio às redes 

de transporte regular, permitindo alargar a sua bacia de captação. É assim possível distinguir diversas 

tipologias de transporte flexível, que se sintetizam no quadro seguinte. 

 

Quadro 2.17 - Tipologia de Sistemas de Transporte Flexível a pedido 

Tipologia Características 

Sistemas de 
Transporte 
Flexível 
Intermodal: 

 

Este tipo de serviço permite a ligação a um serviço de transporte público previamente existente, 
funcionando como complemento e facilitando a ligação entre diferentes modos de transportes. O 
“SFT Intermodal” funciona como um serviço complementar que apoia uma rede já estabelecida. 

Este tipo de serviço permite ligar um conjunto de aglomerados próximos de um serviço de 
transporte coletivo, com vários destinos, mas sem qualquer ligação a estes (permite, por exemplo, a 
ligação entre alguns aglomerados a uma estação ferroviária), sendo portanto relevante a 
articulação de horários entre os serviços.  

Sistemas de 
Transporte 
Flexível em Rede 

Os “SFT em Rede” visam possibilitar a deslocação dos passageiros a pontos do território em 
horários que, através de outro serviço de transporte público, não seria possível aceder, 
complementando assim as linhas/circuitos principais de um sistema/rede de transportes. 

Este tipo de serviço tem não só a função de alimentar a rede mas também providenciar novos 
serviços os existentes em alguns locais e/ou horários complementando a rede existente.  

Sistemas de 
Transporte 
Flexível com 
destinos 
específicos 

Os “SFT com Destino Específico” apresentam geralmente como população-alvo um segmento 
específico da população ou de um polo gerador (ex: aeroporto, hospital, etc).  

Neste tipo de serviço, o principal objetivo não será a articulação dos horários com as demais redes 
de transportes, atribuindo-se antes prioridade à função principal do serviço, isto é, fazer chegar os 
passageiros a um determinado local, num horário preciso.  

Sistemas Flexíveis 
de Transporte em 
Substituição 

Este tipo de SFT visa, essencialmente, substituir um serviço de transporte público coletivo pré-
existente que, por se revelar ineficiente, torna necessária a introdução de um novo serviço com 
características mais adaptadas às necessidades das populações.  

Nalgumas situações, este serviço permite substituir várias carreiras de transporte público com 
baixos níveis de serviço.  

FONTE: adaptado de Sousa, J. et al “Transportes Coletivos em Espaço Rural e Áreas de Baixa densidade: abordagens e soluções” 

15.º Congresso da APDR - Redes e Desenvolvimento Regional, Cabo Verde, Julho 2009 
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Os graus de liberdade que podem ser introduzidos na implementação de um serviço de transporte flexível 

colocam-se a vários níveis, a saber: 

 Tipo de Veículos, sendo que a capacidade do veículo a alocar a determinado serviço 

poderá idealmente ser adaptado à procura esperada. Neste sentido 

os veículos que sustentam soluções de transporte flexível poderão 

ser de tipos distintos: táxis, carrinhas, minibus, minibus, autocarros. 

 Horários de paragem, podendo estes ser pre-definidos (horário fixo), a pedido (sendo este 

“negociado” com o operador na ação de reserva) ou sem horário 

(implicando neste caso a existência de frequências elevadas, como 

será o caso das Linhas Azuis, adiante referidas). 

 Tipos de Percurso, podendo estes ser através de rotas fixas, flexíveis (variam em 

função das solicitações dos utilizadores) ou com desvios (situação 

mista em que uma rota fixa se adapta pontualmente às solicitações 

que ocorram para esse serviço). 

 Relações Origem-Destino, podendo estes serviços ser proporcionados entre dois pontos 

específicos (ex: um centro urbano e uma interface de transporte, ou 

entre dois centros urbanos), de um para muitos ou de muitos para 

um (ex: relação entre um centro urbano dominante e os núcleos de 

menor dimensão que o circundam) ou de muitos para muitos. 

 Pontos de embarque, podendo corresponder a paragens formais ao longo do percurso, a 

pontos de paragem/checkpoints informais sobre um determinado 

percurso, ou mesmo serviços porta-a-porta, sendo que estes tendem 

a ser excessivamente caros no contexto não urbano. 

 

Assim, a maior adaptabilidade da oferta à procura poderá colocar-se em termos da flexibilidade do percurso 

em si – ajustamentos pontuais de percurso quando solicitado previamente ou supressão de necessidade de 

paragem/passagem quando essa solicitação não exista – ou mesmo do período temporal em que este é 

proporcionado. 

Será da combinação de todos estes graus de liberdade que se estabelecem as características de um 

determinado serviço de transporte flexível, podendo este tomar configurações diferenciadas consoante o 

objetivo a que se propõe. Tal justifica a diversidade de soluções existentes atualmente no contexto do 

transporte flexível a nível internacional, tendo essas aplicação em meio rural e também em circunstâncias 

mais específicas em meio urbano.  

 

As experiências existentes a nível nacional são ainda poucas, em particular no que se refere à sua 

implementação em espaços de baixa densidade. No contexto nacional a sua aplicação mais frequente como 

serviço prestado em zonas urbanas, muitas vezes complementar às redes de transporte coletivo regular, 

dá-se em situações com condicionamentos de acessibilidade (ex: centros históricos), sendo que se colocam 

com alguma premência mas que não compreendem necessariamente uma programação prévia das viagens 

por parte dos seus utilizadores, mas sim alguma flexibilização de percursos e pontos e horários de paragem 

e em alguns casos a subsidiação da sua utilização para segmentos específicos da população. Estes 

encontram-se já implementados em várias cidades nacionais de média dimensão, bem como nas áreas 

metropolitanas (vide Figura 2.35), e compreendem na generalidade dos casos sistemas tipo “Linha Azul” 

(percurso fixo demarcado no pavimento sobre o qual o veículo efetua paragem quando o passageiro dá 

indicação), não correspondendo por isso aos objetivos que se pretendem ver aqui analisados. 
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Serviço Lx Porta-a-Porta (Cidade de Lisboa) 

 
Criado em 2004, o serviço “Lx Porta-a-Porta” é um 

transporte urbano flexível gratuito, de percurso fixo e 
paragens móveis/flexíveis, gerido pela Câmara Municipal 

de Lisboa em articulação com as juntas de freguesia. 
Funciona em 8 circuitos diferentes, perfazendo no total 

cerca de 45 km de percurso. 
(http://www.cm-lisboa.pt/viver/mobilidade/transportes) 

Linha Azul  

 

 

(http://www.apve.pt/upload/conteudo_index/bus/carreiras.htm) 

Rodinhas (Município de Loures) 

 

Criado em 2007 

(http://www.cm-loures.pt/artigo.aspx?displayid=143#topo) 

Figura 2.35 - Exemplos de sistemas de transporte flexível nacionais – espaço urbano 

 

Já no contexto extra-urbano, e particularmente em situações de baixa densidade poderão apontar-se os 

exemplos do Sistema Transporte a Pedido do Médio Tejo (concelho de Mação) e os Táxis Coletivos de Beja, 

- ambos iniciados como projetos-piloto desenvolvidos ao abrigo de projetos europeus de disseminação do 

Transporte Flexível, que têm vindo a consolidar progressivamente a sua operação - e o serviço Severin no 

concelho de Sever do Vouga suscitado de uma parceria entre o município e o operador. 
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Sistema de Transporte a pedido no Médio Tejo (Mação) 

 
http://transporteapedido.mediotejo.pt/ 

Iniciado em 2013 e dinamizado pela Comunidade 

Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT). O sistema 

abrange uma população de cerca de 7400 habitante, 

tendo como principal objetivo aumentar a cobertura 

da rede de transportes coletivos existente, 

proporcionando oferta em áreas (e/ou períodos do 

dia ou ano) onde esta não existe ou é deficitária.  

Os circuitos e horários possíveis foram definidos para 

complementar a oferta de transporte coletivo regular, 

de forma a assegurar o transbordo para as carreiras 

que estabelecem as ligações Mação - Abrantes e 

Mação - Ortiga CP.  

A funcionar todos os dias úteis, o cliente tem apenas 

de fazer uma chamada gratuita para o call-center até 

às 15h00 do dia útil anterior ao da viagem. Depois, é 

só dirigir-se à paragem escolhida na hora marcada, 

adquirindo o bilhete a bordo. Tanto as paragens 

como os veículos (2 táxis de 8 lugares) estão 

identificados com placas do serviço. 

Táxis Coletivos de Beja (Beja) 

 
http://www.cm-beja.pt/docs/PDFs/Cidade/Percorra_a_cidade/Taxis.pdf 

Iniciado em 2000, numa parceria entre o município, 
operadores com o objetivo de disponibilizar oferta de 
transporte ao fim de semana a preços semelhantes 
aos serviços regulares. .Possui rotas tal como no 
serviço regular de autocarro e horários também fixos. 
A escolha de horários visou proporcionar 
deslocações associadas ao comércio no sábado de 
manhã e ao Hospital nos domingos à tarde, períodos 
em que a oferta de transporte coletivo regular é 
inexistente 
Caso a lotação do veículo esteja completa, será 
solicitado, via rádio ou telefone um reforço de 
veículo(s). As pessoas com deficiência, cujo grau de 
locomoção seja compatível com este serviço, podem 
garantir o seu transporte a partir (e dentro da 
localidade) do local de origem, desde que façam uma 
marcação prévia para a Rodoviária, até 30 minutos 
antes do horário da partida de Beja. No destino (e 
dentro da localidade) será conduzido até ao local 
pretendido 

SeveriN (Sever do Vouga) 

 
http://www.transdev.pt/fotos/noticias/af_flyer_11x21_severin_1298660343.pdf 

Iniciado em 2011 através de uma parceria entre o 

município e o operador. A Transdev e a autarquia de 

Sever do Vouga colocaram um funcionamento o 

projecto-piloto SEVERin, que tem como objetivo 

aproximar as freguesias daquele concelho, 

promovendo junto da população uma mobilidade 

mais sustentável, através de um mini-autocarro de 15 

lugares.  

O veículo está devidamente identificado como o 

logótipo SEVERin, que assegura quatro itinerários 

distintos, de segunda a quinta-feira, que se traduzem 

nas linhas Norte, Nordeste, Este e Sul, abrangendo 

as nove freguesias do concelho. Às sextas-feiras, o 

mini-autocarro serve os passageiros que queira 

deslocar-se a Aveiro. Todas as viagens deste mini-

autocarro garantem o interface com toda a rede de 

transportes do concelho, bastando apenas fazer o 

sinal para parar 

Figura 2.36 - Exemplos de sistemas de transporte flexível nacionais – espaço rural 
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Será de referir que a generalidade destes sistemas de caráter não urbano opera em territórios de mais 

baixa densidade que o que compõe o Quadrilátero, no entanto a consulta de outras experiências 

internacionais indica que este tipo de soluções possui igualmente viabilidade em situações de densidade 

superior. A título de exemplo será de referir que experiência norte-americana
1
 permite concluir que a 

aplicabilidade dos serviços de transporte flexível em contexto rural se estende a territórios de distintos níveis 

de densidade e tipo de ocupação (vide Quadro 2.18), os quais se enquadram na realidade da região do 

Quadrilátero. 

 

Quadro 2.18 - Aplicabilidade dos serviços de transporte flexível  

Tipo de 

Ocupação 

Áreas muito 

extensas             

(até 2300 km
2
) 

Áreas extensas (ex: 

municípios) 

Pequenas 

comunidades      

(ex: núcleos) 

Pequenas zonas 

urbanas 

Outras zonas 

urbanas 

Densidade 
Muito baixa         

(até 40 hab/km
2
) 

Baixa densidade 

(40-200 hab/km
2
) 

Média/Baixa  

(200-400 hab/km
2
) 

Média/Alta         

(400-800 hab/km
2
) 

Superior a  

800 hab/km
2
 

FONTE: adaptado de TCRP Report 140 - A Guide for Planning and Operating Flexible Public Transportation Services”, Transit 

Cooperative Research Program, Transportation Research Board, Washington D.C., 2010 

 

Esta mesma fonte indica que os sistemas transporte flexível a pedido em baixa densidade operam com 

maior frequência e sucesso segundo serviços de percurso e horários fixos ou introduzindo já alguma 

flexibilidade em termos do seu itinerário. A primeira solução é de mais simples funcionamento, sendo a 

otimização do itinerário dependente das paragens que são necessárias realizar (não existindo solicitação 

esta pode ser suprimida, sendo eventualmente possível encurtar a extensão do serviço nos casos em que 

não existam solicitações para os seus troços finais). 

Os itinerários parcialmente fixos são soluções que requerem maior complexidade de organização, ainda que 

frequentemente utilizadas. Neste caso, embora o serviço se baseie em percursos pré-estabelecidos, este 

pode ser ajustado pontualmente em função dos pedidos dos clientes (dentro de certos limites horários e 

espaciais), incluindo desvios da rota em pontos específicos, integrando deste modo paragens opcionais 

dentro do corredor. Estas soluções são mais adaptadas a situações em que os desvios constituam uma 

parcela relativamente pequena da procura do serviço e do tempo global da do percurso, e que a maioria dos 

utilizadores não sejam fortemente sensíveis ao tempo de deslocação. 

 

Será por último de referir que este tipo de abordagens possa vir a sofrer um maior desenvolvimento 

proporcionado pelo desenvolvimento do projeto “Portugal Porta-a-porta” equacionado a nível da 

administração central. Este projeto, que se encontra ainda numa fase embrionária, visa o alargamento da 

oferta de transporte público a todo o país, satisfazendo a necessidade transporte de quem vive em zonas de 

baixa densidade populacional à partida através de soluções de transporte flexível concertadas com diversos 

atores do setor solidário. 

2.2.2.3.2. Aplicabilidade na Região 

As características de ocupação do território em estudo, quando analisadas globalmente à escala do 

concelho ou região, apontam para densidades populacionais normalmente mais elevadas do que as que 

mais frequentemente suscitam o recurso ao transporte flexível a pedido, em particular as que se encontram 

associadas aos sistemas em operação, ou objeto de estudo no contexto nacional.  

                                                      

1
 “TCRP Report 140 - A Guide for Planning and Operating Flexible Public Transportation Services”, Transit Cooperative 

Research Program, Transportation Research Board, Washington D.C., 2010 (www.trb.org)  

http://www.trb.org/
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Não obstante, verifica-se no território do Quadrilátero a existência de assimetrias relevantes em termos da 

distribuição espacial e temporal da oferta de transporte coletivo, que, como seria de esperar dada à sua 

menor rentabilidade no contexto rural, se traduz numa maior penalização das populações aí residentes, as 

quais tendencialmente se encontram mais dependentes do transporte coletivo (ex: menores recurso a 

motorização autónoma, por via de menores rendimentos e/ou nível etário) e por isso sob maior risco de 

exclusão social. 

Assim, é no sentido de assegurar a mobilidade da população, em particular a residente em zonas de oferta 

e/ou procura mais esparsa, e promover a inclusão social que o transporte flexível a pedido poderá ter um 

papel na estrutura da oferta de transporte da área de estudo. Este tipo de soluções visa simultaneamente 

disponibilizar serviços de transporte com níveis de serviço adequados e com ampla cobertura territorial. 

incrementando deste modo a eficácia do sistema de transportes em áreas de baixa procura, pelo que valerá 

a pena aferir se no contexto da área de estudo existem oportunidades para que este se torne uma realidade.  

 

Com o objetivo de identificar as parcelas da área em estudo em que os transportes flexíveis a pedido 

poderão ter contributos, foi desenvolvida uma metodologia de análise à escala da região que se fundamenta 

numa primeira etapa nas características básicas da ocupação territorial e da oferta de transporte coletivo 

atualmente proporcionada pela rede regular. Numa segunda etapa, já para os territórios que reúnam as 

características básicas nestas duas perspetivas a análise é detalhada recorrendo a uma avaliação de maior 

detalhe das características socioeconómicas e da mobilidade da população residente desses territórios, 

identificando os espaços em que à partida se justificará realizar um estudo aprofundado da viabilidade deste 

tipo de soluções. Será de referir que a implementação deste tipo de soluções que envolvem minuciosas 

alterações da oferta existente – por completamento ou substituição - exige um conhecimento equilibrado e 

detalhado da informação sobre a procura e custos de operação, que não é passível de ser detido à escala 

do presente estudo, mas que poderá ser conseguido em estudos de detalhe realizados em estreita 

colaboração com os operadores de transportes públicos coletivos. Importa por isso no âmbito do EMI 

Quadrilátero delinear os espaços em que esses estudos deverão ser aprofundados, devendo estes ser 

enquadrados. 

Pretendeu-se portanto, numa primeira etapa, triar de forma simplificada as zonas que em continuidade 

geográfica apresentassem características de ocupação consentâneas com a operação deste tipo de 

serviços e que simultaneamente para as quais fosse possível identificar desde já situações de debilidade da 

oferta.  

Tendo-se constatado as unidades de zonamento mínimas retidas no âmbito do estudo, - que em espaço 

rural correspondem dominantemente a freguesias – apresentavam ainda alguma heterogeneidade interna 

em ambos os aspetos em análise, revelou-se necessário estimar indicadores de densidade populacional e 

qualidade de serviço de transporte coletivo com uma desagregação mais fina e homogénea. Razão pela 

qual se utilizou como filtro a grelha de cobertura da região em estudo, - cuja unidade mínima corresponde a 

hexágonos inscritos num círculo de raio 300m -, possibilitando assim identificar as unidades de zonamento 

que poderiam cumprir os critérios estabelecidos em termos de densidade populacional e qualidade de 

serviço, mantendo desta forma possível a utilização dos resultados do inquérito à mobilidade da população 

realizado na segunda etapa metodológica.  

A Figura 2.37 apresenta a aplicação desta abordagem à densidade da população residente. Os limites 

assumidos basearam-se nos critérios enunciados na bibliografia internacional sobre sistemas de transporte 

coletivo já existentes
1
. Tais estudos indicam que no contexto rural existem sistemas de transporte flexível 

que servem com sucesso comunidades rurais num intervalo de densidades populacionais entre 50 e os 200 

hab/km
2
, podendo estender-se ao enquadramento de pequenas áreas urbanas entre os 200 e os 400 

                                                      

1
 “TCRP Report 140 - A Guide for Planning and Operating Flexible Public Transportation Services”, Transit Cooperative 

Research Program, Transportation Research Board, Washington D.C., 2010 (www.trb.org)  

http://www.trb.org/
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hab/km
2
, chegando, em circunstância mais particulares, a atingir os 800 hab/km

2
,o que levou a que no caso 

presente se limitasse o patamar superior aos 500 hab/km
2
. A mesma fonte indica igualmente que as áreas 

de intervenção desses sistemas são variadas, compreendendo os sistemas de menor dimensão cerca de 

2km
2
. A aplicação destes critérios ao território do Quadrilátero em continuidade geográfica compatível com o 

zonamento utilizado permitiu a identificação de um conjunto de 10 territórios distribuídos pelos quatro 

concelhos, cuja localização e delimitação se ilustra na figura seguinte.  

 

Figura 2.37 - Territórios de densidade populacional compatível com a operação de serviços de transporte flexível 

 

Já a Figura 2.38 apresenta a aplicação desta abordagem à distribuição espacial da oferta de transporte 

coletivo rodoviário. Para tal foi construído um indicador de dispersão de oferta de transporte coletivo 

rodoviário que permite ponderar a intensidade de serviço com a distância a que este é disponibilizado, 

permitindo identificar as zonas sob a influência da rede regular atual. Trata-se de um indicador cumulativo
1
, 

não refletindo necessariamente por isso o número de serviços existentes em determinado local da área de 

estudo, mas cujo resultado reduzido evidencia que nesse espaço o serviço existente é esparso ou 

inexistente. Assumiu-se que um determinado ponto da área de estudo estaria numa situação de debilidade 

de oferta de transporte caso fosse influenciada por um volume de oferta equivalente inferior a 10 circulações 

diárias. 

                                                      

1
 O número de circulações diárias proporcionado em determinado ponto da grelha é tomado integralmente, sendo que 

se admite a sua degradação para metade no ponto da grelha adjacente e para um quarto no que se lhe segue, sendo a 
sua influência nula a partir daí.  
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Figura 2.38 – Territórios de reduzida cobertura espacial de transporte coletivo rodoviário 

 

A aplicação deste critério ao território do Quadrilátero em continuidade geográfica compatível com o 

zonamento utilizado permitiu acrescer um território adicional aos anteriormente mencionados na fronteira 

dos concelhos de Barcelos e Vila Nova de Famalicão (envolvente a Nine), bem como estender a 

abrangência geográfica de outro dos territórios deste concelho, envolvendo o núcleo urbano de Joane. A 

Figura 2.39 ilustra a localização e delimitação dos espaços territoriais selecionados anteriormente indicando 

as freguesias da área de estudo que lhes são associadas, sendo que a caracterização quantitativa destes 

espaços se efetua nos quadros que se seguem. Refira-se que a delimitação dos espaços territoriais 

referidos teve por base o zonamento adotado no âmbito do estudo, resultando por isso, em alguns casos da 

consideração parcial de freguesias, sendo estas situações identificadas no quadro seguinte. 
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Território A  

(Barcelos Norte): 

Território B  

(Barcelos Poente): 

Território C  

(Barcelos Sul): 

Território D  

(Braga Norte): 

Aborim, Aguiar, Alheira, 

Balugães,Cossourado, Couto, 

Durrães, Igreja Nova, Panque, 

Quintiães e Alvito (São Pedro) 

Aldreu, Feitos, Fragoso, 

Palme, Perelhal, Tregosa, 

Vila Cova, Creixomilª, Mariz, 

Tamel (Sta. Leocádia) e Vilar 

do Monte 

Carvalhos, Chorrente, 

Courel, Faria, Goios, 

Gueral, Paradela, Pedra 

Furada, Remelhe, e Vilar 

de Figos 

Crespos, Navarra, Pousada 

e Sta. Lucréscia de Algeriz 

Território E  

(Braga Sul): 

Território F  

(Guimarães Nascente): 

Território G  

(Guimarães Norte): 

Território H  

(Guimarães Poente): 

Espinho, Lamaçãesª, 

Nogueiróª, Pedralva, 

Sobreposta e Tenões* 

Arosa, Castelões, Gonça, 

Gondomar, Rendufe, Souto 

(Sta. Maria) e Souto 

(S.Salvador) 

Balazar, Longos e Briteiros 

(Santa Leocádia) 

Leitões, Oleiros e Airão 

(S.João Batista) 

Território I  

(VNFamalicão Nascente): 

Território J 

(VNFamalicão Poente): 

Território K  

(Nine): 

NOTA: 

 

a)–freguesia considerada 

parcialmente em função 

do zonamento 

Joaneª, Portela, Pousada de 

Saramagosª, Telhado, 

Castelões, Mogege* e 

Vermoim 

Cavalões, Gondifelos, Outiz, 

Fradelosª, Ribeirãoª e 

Vilarinho das Cambas 

Cambeses, Carreiraª, 

Fonte Coberta (pertencente 

ao concelho de Barcelos) e 

Nine, Arnoso – St. Eulália e 

Jesufrei (pertencentes ao 

concelho de Vila Nova de 

Famalicão 

Figura 2.39 – Territórios em análise no contexto do Transporte Flexível – freguesias abrangidas 
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O Quadro 2.19 sintetiza as características de cada um dos territórios considerados no que se refere às 

áreas e populações envolvidas. A sua análise permite verificar que no seu conjunto correspondem a cerca 

de um terço da área da região do Quadrilátero, abrangendo pouco mais um décimo da população aí 

residente. Os quantitativos populacionais associados referem-se quase exclusivamente aos concelhos de 

Barcelos e Vila Nova de Famalicão – 5% e 4% do total da região, respetivamente -, enquanto em termos de 

área estes territórios possuem maior desenvolvimento no concelho de Barcelos (17%), ou seja, 

sensivelmente metade da importância que estes territórios possuem no contexto do Quadrilátero. 

 

Quadro 2.19 - Características dos territórios em análise no contexto do Transporte Flexível – Densidade de populacional 

 

População Residente Área Densidade 

Hab %conc. %região km
2
 %conc. %região Hab/km

2
 

 
BARCELOS (concelho) 120 362 100% 20% 379 100% 38% 318 

A Barcelos Norte 7 564 6% 1% 49 13% 5% 155 

B Barcelos Poente 11 797 10% 2% 70 19% 7% 167 

C Barcelos Sul 6 572 5% 1% 43 11% 4% 154 

K’ Nine (Freg. Barcelos) 3 333 3% 1% 9 2% 1% 388 

 
Global BARCELOS 29 266 24% 5% 171 45% 17% 

 

 
BRAGA (concelho) 181 494 100% 31% 183 100% 18% 990 

D Braga  Norte 2 341 1% 0% 14 7% 1% 173 

E Braga  Sul 3 699 2% 1% 21 12% 2% 172 

 
Global BRAGA 6 040 3% 1% 35 19% 3% 

 

 
GUIMARÃES (concelho) 158 076 100% 27% 241 100% 24% 655 

F Guimarães Nascente 4 650 3% 1% 31 13% 3% 148 

G Guimarães Norte 2 631 2% 0% 16 7% 2% 167 

H Guimarães Poente 1 857 1% 0% 10 4% 1% 191 

 
Global GUIMARÃES 9 138 6% 2% 57 24% 6% 

 

 
VN FAMALICÃO (conc.) 133 827 100% 23% 201 100% 20% 665 

I VNFamalicão Nascente 8 514 6% 1% 21 10% 2% 414 

J VNFamalicão Poente 10 339 8% 2% 46 23% 5% 223 

K’’ Nine (Freg.VNFamalicão) 4 691 4% 1% 10 5% 1% 472 

 
Global VNFAMALICÃO 23 554 18% 4% 77 33% 8% 

 

K Nine (global) 8 024 
 

1% 19 
 

2% 433 

Global REGIÃO 
QUADRILÁTERO 

População abrangida 11% Área abrangida 34% 
 

 

Já o Quadro 2.20 quantifica a população residente em espaços de débil oferta, estimando-se que se 

encontrem nestas circunstâncias cerca de 86.300 habitantes, ou seja aproximadamente 15% do total de 

residentes da região do Quadrilátero. É possível ainda constatar que estes se distribuem de forma bastante 

equilibrada entre os concelhos de Barcelos, Guimarães e Vila Nova de Famalicão, sendo praticamente 

residual o contributo de Braga.  
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Quadro 2.20 - Características dos territórios em análise no contexto do Transporte Flexível – Cobertura de serviço 

 

População Residente 
População Residente em espaço 

de débil oferta 

População 
em débil 
cobertura 

Hab %conc. %região km
2
 %conc. %região % 

 
BARCELOS (concelho) 120 362 100% 20% 27 507 100% 32% 23% 

A Barcelos Norte 7 564 6% 1% 301 1% 0% 4% 

B Barcelos Poente 11 797 10% 2% 2 553 9% 3% 22% 

C Barcelos Sul 6 572 5% 1% 5 306 19% 6% 81% 

K’ Nine (freg.Barcelos) 3 333 3% 1% 2 342 9% 3% 70% 

 
Global BARCELOS 29 266 24% 5% 10 502 38% 12% 

 

 
BRAGA (concelho) 181 494 100% 31% 1 543 100% 2% 1% 

D Braga Norte 2 341 1% 0% 88 6% 0% 4% 

E Braga Sul 3 699 2% 1% 33 2% 0% 1% 

 
Global BRAGA 6 040 3% 1% 121 8% 0% 

 

 
GUIMARÃES (concelho) 158 076 100% 27% 26 943 100% 31% 17% 

F Guimarães Nascente 4 650 3% 1% 2 343 9% 3% 50% 

G Guimarães Norte 2 631 2% 0% 80 0% 0% 3% 

H Guimarães Poente 1 857 1% 0% 1 448 5% 2% 78% 

 
Global GUIMARÃES 9 138 6% 2% 3 870 14% 4% 

 

 
VN FAMALICÃO (conc.) 133 827 100% 23% 30 337 100% 35% 23% 

I VNFamalicão Nascente 8 514 6% 1% 3 584 12% 4% 42% 

J VNFamalicão Poente 10 339 8% 2% 5 514 18% 6% 53% 

K’’ Nine (Freg.VNFamalicão) 6 408 5% 1% 2 058 7% 2% 32% 

 
Global VNFAMALICÃO 23 544 19% 4% 11 156 37% 13% 

 

K Nine (global) 8 024 
 

1% 4 400 
 

5% 55% 

Global REGIÃO 
QUADRILÁTERO 

População abrangida 11% População abrangida 30% 
 

 

É também possível verificar que no conjunto dos 11 territórios identificados correspondem pouco menos um 

terço da população residente na região do Quadrilátero que se encontra nestas circunstâncias, sendo que 

estes são dominantemente sustentados por população residente nos concelhos de Barcelos e Vila Nova de 

Famalicão e em menor expressão pelo concelho de Guimarães. Neste caso observa-se uma maior 

dificuldade em estabelecer espaços contíguos e homogéneos em termos de densidade populacional e 

oferta de transporte que sejam compatíveis com o zonamento considerado.  

 

Na Figura 2.40 estabelece-se a relação entre as densidades populacionais e a expressão da população que 

se encontra em situação de débil oferta. A sua leitura permite concluir que para parte dos territórios 

identificados a quase totalidade da população residente se encontra na área de influência da rede de 

serviços regulares. Tal será o caso dos territórios identificados no concelho de Braga (D e E), e os territórios 

junto aos limites norte dos concelhos de Guimarães e Barcelos (G e A, respetivamente). Considera-se que a 

introdução de um sistema de transporte flexível nestas situações não apresenta justificável dado o impacte 
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residual que se estima poder ter em termos de população servida, e pelo potencial que apresenta em se 

constituir como uma sobreposição de oferta face aos serviços já existentes.  

 

Figura 2.40 –Relação densidade de ocupação x cobertura TC Rodoviário nos territórios em análise no contexto do 
Transporte Flexível 

 

Os restantes territórios considerados apresentam, em maior ou menor grau, alguma expressão de 

população residente em zonas de oferta débil, o que justifica a sua análise em maior detalhe, 

nomeadamente à luz dos resultados obtidos no âmbito do inquérito à mobilidade da população.  

Os territórios de Barcelos Poente (B), Barcelos Sul (C) e Guimarães Nascente (F) enquadram-se nos limites 

que indiciam a possibilidade de serviço no contexto da comunidade rural, sendo que os dois últimos 

registam mais de metade da sua população sob debilidade de oferta.  

Já os restantes territórios possuem densidades populacionais superiores, mas ainda consentâneas com a 

possibilidade da flexibilização da oferta no contexto das zonas urbanas de reduzida dimensão, detendo 

expressivas parcelas de população servida debilmente pela rede regular, pelo que se considera oportuno 

avaliar em maior pormenor as características socioeconómicas e da mobilidade da sua população, em 

particular a identificação das relações espaciais estabelecidas e a sua sustentação por parte dos serviços 

de transporte coletivo regular.  

 

No Quadro 2.21 apresentam-se os principais indicadores socioeconómicos considerados. A sua análise visa 

aferir de forma sintética o potencial de exclusão social de cada um dos territórios, sendo esta realizada 

através da comparação das respetivas variações percentuais face aos valores concelhios e da região, que 

se ilustram Figura 2.41. 
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Quadro 2.21 - Características socioeconómicas dos territórios em análise no contexto do Transporte Flexível 

  

Taxa de 
Motorização 

Rendimento 
Médio do 
Agregado 

População 
Jovem       

(10-19 anos) 

População 
Idosa        

(>65 anos) 

População 
Cativa  

(Idosos + 
Jovens) 

Veíc/ 1000 hab €/mês % % % 

  BARCELOS (concelho) 488 1 254 14% 13% 27% 

B Barcelos Poente 462 1 248 14% 13% 27% 

C Barcelos Sul 473 955 14% 14% 28% 

  GUIMARÃES (concelho) 461 1 168 14% 12% 26% 

F Guimarães Nascente 426 875 15% 14% 29% 

H Guimarães Poente 414 1 081 16% 14% 30% 

  VN FAMALICÃO (conc.) 510 1 272 14% 12% 26% 

I VNFamalicão Nascente 502 1 227 13% 13% 26% 

J VNFamalicão Poente 524 1 488 12% 15% 27% 

K Nine (global) 536 1 558 14% 12% 26% 

REGIÃO QUADRILÁTERO 496 1 316 14% 12% 26% 

 

Excetuando Vila Nova de Famalicão Poente (J) e Nine (K), constata-se que os restantes territórios 

apresentam resultados que indiciam um potencial de exclusão social, registando níveis médios de 

rendimento e taxas de motorização mais reduzidos que a média da região, bem como uma expressão mais 

acentuada de população tendencialmente móvel mas com menor recurso à motorização própria (idosos e 

jovens entre os 10 e os 19 anos). Esta é uma tendência mais evidenciada no caso dos territórios localizados 

no concelho de Guimarães. 

Já Vila Nova de Famalicão Poente (J) e Nine (K) apresentam níveis de rendimento e taxas de motorização 

superiores à média da região, bem como uma população residente estruturalmente menos dependente do 

transporte coletivo. 

 

Figura 2.41 – Variações percentuais das características socioeconómicas dos territórios em análise no contexto do 
Transporte Flexível 

-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%
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%Jovem (10-19 anos)

%Idosos (>65)

%Cativos (Idosos e Jovens dos 10-19 anos)

Variações percentuais face à média da região

B - Barcelos DRT Poente

C - Barcelos DRT Sul

F - Guimarães DRT 
Nascente

H - Guimaraes DRT 
Poente

I - VNFamalicão Nascente

J - VNFamalicão Poente

K - Nine
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Ainda que não exclusivamente, é possível associar a estes territórios, situações de oferta mais rarefeita, 

que se reflete não só em termos da frequência do serviço (número de circulações) mas também em termos 

da sua cobertura temporal (horas de serviço efetivo). A maior permeabilidade dos territórios situações 

supressão e/ou degradação da qualidade da oferta de transporte coletivo em situações em que este 

apresenta menor rentabilidade é já patente no território do Quadrilátero, sendo esta nomeadamente visível 

na comparação efetuada entre a oferta proporcionada em dia útil e em período de fim-de-semana (vide 

Figura 2.42). Uma vez que a população escolar apresenta uma forte componente necessária à sustentação 

das redes de transporte coletivo rodoviário da área em estudo, será de admitir que situação semelhante à 

ilustrada para o fim-de-semana poderá estender-se no tempo, ocorrendo em períodos não letivos. 

Considera-se por isso que tal vem a acentuar o potencial de exclusão social dos territórios agora em análise, 

em particular no que diz respeito aos concelhos de Barcelos e Vila Nova de Famalicão. 

 

Figura 2.42 – Cobertura temporal do serviço de transporte coletivo rodoviário (dia útil x fim de semana)  

 

No quadro seguinte sintetizam-se as principais dependências dos agora 7 territórios face aos restantes 

núcleos da região, as quais se discutem seguidamente nas conclusões a reter para cada um dos territórios 

em análise. 

 

Quadro 2.22 – Dependências motorizadas dos territórios em análise no contexto do Transporte Flexível  

 

 

Interno
Sede do 

concelho

Outros 

Nucleos 

Concelho

Restante 

Concelho

Outras 

Sedes de 

Concelho

Outros 

Nucleos 

Região

Outros 

espaços da 

Região

Exterior à 

Região
TOTAL

Mot 6.000 3.800 0 1.850 1.350 0 1.250 1.250
15.500

%TC 22% 20% 0% 11% 7% 0% 16% 0% 16%

Mot 700 1.600 0 2.700 450 0 100 900
6.450

%TC 0% 19% 0% 6% 0% 0% 0% 78% 27%

Mot 900 2.500 700 1.000 1.000 0 750 2.200
9.050

%TC 0% 12% 86% 15% 0% 0% 0% 32% 19%

Mot 300 0 0 950 200 1.050 300 1.100
3.900

%TC 0% 0% 0% 0% 0% 10% 33% 0% 5%

Mot 2.450 900 1.350 2.000 750 100 1.450 650
9.650

%TC 0% 11% 7% 10% 13% 0% 0% 0% 5%

Mot 3.050 4.150 2.850 1.200 450 0 1.650 2.900
16.250

%TC 10% 2% 4% 0% 0% 0% 0% 5% 4%

Mot 4.150 2.650 250 2.750 0 0 1.500 1.050
12.350

%TC 0% 4% 0% 11% 0% 0% 17% 0% 5%

K - Nine

B - Barcelos  

Poente

C - Barcelos  Sul

F - Guimarães  

Nascente

H - Guimaraes  

Poente

I - VNFamalicão 

Nascente

J - VNFamalicão 

Poente
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Relativamente ao território de Barcelos Poente (B) observa-se uma expressiva dependência interna 

acompanhada por relações fortes com a sede de concelho, sendo que o conjunto destes dois destinos 

compreende mais de metade das viagens geradas. Este território é na atualidade servido por transporte 

rodoviário que proporciona uma cobertura considerável, já que apenas 20% da sua população reside em 

espaço de oferta débil, estimando-se que tal corresponda a cerca de 11.000 habitantes. Observa-se 

igualmente que a rede regular de transporte coletivo assegura atualmente ligações para quase totalidade 

das dependências identificadas (vide Figura 2.43), suportando cerca de 16% das viagens motorizadas que 

se iniciam nesse território. Esta encontra-se formalizada por serviços de caráter concelhio - 

fundamentalmente no espaço norte destes território - e também por serviços de transporte extra-concelhio 

já a sul, sobre o eixo da EN103 e EN103-1. Esta estrutura de oferta, associada aos quantitativos 

populacionais envolvidos e a forte componente de movimentos internos a este território, faz com que se 

mantenha relevante avaliar se o transporte flexível poderá contribuir para uma maior eficiência deste 

sistema, quer através da racionalização dos serviços regulares pré-existentes, quer eventualmente pela 

formulação novos serviços que permitam uma articulação mais ajustada entre as várias parcelas territoriais.  

 

Figura 2.43 – Intensidade de Oferta TC Rodoviário – Barcelos Poente (B) 

 

Já no que se refere ao território de Barcelos Sul (C), os quantitativos populacionais envolvidos são mais 

diminutos, rondando os 6.600 habitantes, correspondendo no entanto a perto de 80% da população que 

reside nas freguesias abrangidas, a qual possui taxas de motorização bastante inferiores à média da região. 

Regista-se alguma dependência deste território face à sua sede de concelho, sendo no entanto de referir 

que a generalidade dos destinos das viagens motorizadas aí geradas corresponde a freguesias da 

envolvente e também para o exterior da região, sendo neste último caso mais fortemente sustentado pelo 

transporte coletivo. O serviço de transporte coletivo é prestado fundamentalmente por carreiras de caráter 

concelhio, as quais efetuam paragem em todas as freguesias que compõem este território, ainda que com 

fraca intensidade mesmo em dia útil (vide Figura 2.44), questão que se agudiza para o período de fim-de-

semana. Ainda que o número de residentes envolvidos se apresente mais reduzido que no caso anterior, e 

que a própria autonomia deste território – expressa pelo número de viagens motorizadas com origem e 

destino neste mesmos espaço – seja relativamente fraca poderá ser compensada na sua envolvente 

imediata. Considera-se por isso que se mantém relevante explorar a possibilidade de flexibilizar a oferta 

presente – com ênfase na de caráter concelhio -, no sentido de uma cobertura mais adequada das 

necessidades da população residente neste território e sua envolvente imediata. 
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Figura 2.44 – Intensidade de Oferta TC Rodoviário – Barcelos Sul (C) 

 

O território de Guimarães Nascente (F) é o que apresenta características sociodemográficas que à partida 

indiciam maior necessidade de transporte flexível. Os quantitativos populacionais envolvidos não atingem 

no entanto os 5.000 habitantes, sendo que cerca de metade reside em espaço em que a rede regular de 

transporte coletivo cumpre os requisitos anteriormente estabelecidos, o que restringe a população alvo do 

transporte flexível a cerca de 2.300 residentes. Acresce-se que este território apresenta uma autonomia 

relativamente baixa e pouco representativa, uma vez que o número de deslocações internas motorizadas 

estimadas se regista inferior a 1.000 viagens/diárias, não chegando a representar um décimo das viagens 

contabilizadas. As principais dependências estabelecem-se de forma equilibrada entre a cidade de 

Guimarães e o exterior da região do Quadrilátero, sendo ambas já parcialmente sustentadas pela rede 

regular de transporte coletivo rodoviária. Conforme se pode visualizar na Figura 2.45, a oferta existente 

comporta serviços de caráter extra-concelhio e concelhio - existindo pelo menos um ponto de acesso em 

cada uma das freguesias que compõem este território – sustentando perto de um quinto das deslocações 

geradas por este território. Observa-se também que, contrariamente ao que se passa para os restantes 

territórios em análise, esta oferta em Guimarães Nascente se mantém presente ainda em período de fim-de-

semana (vide Figura 2.42). Face ao exposto, considera-se que pese embora este território possua 

características compatíveis com a operação de serviços de transporte flexível, o potencial populacional 

envolvido, fraca autonomia e a expressão que a oferta atual possui no suporte à sustentação da procura 

gerada fazem com que esta abordagem se possa revelar menos adequada, razão pela qual se optou por 

eliminar o espaço de Guimarães Nascente do conjunto de estudos exploratórios propostos no contexto do 

Transporte Flexível. 

 

Figura 2.45 – Intensidade de Oferta TC Rodoviário – Guimarães Nascente (F) 
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Relativamente ao território de Guimarães Poente (H) a análise das principais dependências permite 

constatar que estas se estabelecem de forma relevante com o núcleo de Joane, já com algum suporte do 

transporte coletivo rodoviário. Já a análise dos quantitativos populacionais envolvidos estabelece a 

população alvo na ordem dos 1.500 habitantes, já que 78% dos residentes deste território (2.000 habitantes). 

A continuidade que apresenta com o território de Vila Nova de Famalicão Nascente (I), que envolve o 

núcleo de Joane, justifica que estes possam ser entendidos de forma conjunta. 

Assim sendo este conjunto apresenta quantitativos populacionais já superiores a 10.000 habitantes, com 

uma população alvo que se estima próxima dos 5.000 habitantes. Em termos gerais as características desta 

população apontam para algum risco de exclusão, sendo tal patente em todos os parâmetros analisados. 

As principais dependências encontram-se sintetizadas no Quadro 2.23, verificando-se perto de um quinto 

das deslocações motorizadas se processam nos limites do território analisado na envolvente a Joane a sua 

expressão duplica.  

 

Quadro 2.23 – Dependências motorizadas dos territórios em análise - envolvente a Joane  

 

 

A oferta de transporte proporcionada pela rede regular é quase exclusivamente de caráter extra-concelhio, 

ocorrendo fundamentalmente sobre o eixo da ER206, mas não se restringindo a este (vide Figura 2.46), 

sendo que os parcos serviços de caráter concelhio que servem o núcleo de Joane não apresentam qualquer 

expressão na sua envolvente.  

 

Figura 2.46 – Intensidade de Oferta TC Rodoviário – envolvente a Joane (Guimarães Poente e VNFamalicão Nascente) 

 

Os expressivos quantitativos populacionais associados à autonomia global que este território detém em 

particular se considerado conjuntamente com o núcleo de Joane justificam que se explore em maior detalhe 

a hipótese do transporte flexível na articulação entre as diversas zonas e com a oferta supra-concelhia que 

estabelece relações com os restantes polos da área de estudo. 

A fraca presença da oferta de caráter concelhio leva a considerar que a aposta do transporte flexível poderá 

ter de se sustentar num serviço de raiz, e não na adaptação de serviços regulares pré-existentes. Tal 

Interno Joane

VN 

Famalicão 

Cidade

Resto VN 

Famalicão

Guimaraes 

cidade

Resto 

Guimaraes

Outros 

territorios 

região

Exterior da 

região
TOTAL

Mot 300 1.050 100 100 0 950 300 1.100 3.900

%TC 0% 10% 0% 0% 0% 0% 30% 0% 5%

Mot 2.450 1.350 900 2.000 300 1.250 750 650 9.650

%TC 0% 8% 12% 10% 38% 0% 0% 0% 5%

Mot 2.750 2.400 1.000 2.100 300 2.200 1.050 1.750 13.550

%TC 0% 9% 11% 10% 38% 0% 9% 0% 5%
HI - Joane Global

H - Guimaraes  

Poente

I - VNFamalicão 

Nascente
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poderá constituir uma oportunidade de consolidar procuras que se anteveem de alguma relevância com 

custos mais ajustados à procura real do que a solução de horário e percurso fixo, característica da oferta 

regular.  

 

No que se refere ao território poente de Vila Nova de Famalicão Poente (J), constata-se que pese embora 

as características da sua população residente indiciem uma menor dependência estrutural do transporte 

coletivo, a massa critica envolvida é elevada. Os quantitativos populacionais envolvidos são globalmente 

superiores a dez milhares de habitantes, dos quais cerca de 5.500 habitantes residem em zonas mais 

dificilmente cobertas pela rede regular. As principais relações deste território encontram-se concentradas de 

forma bastante equilibrada entre o espaço que o compreende, a sede de concelho de Vila Nova de 

Famalicão e o contínuo urbano Ribeirão/Lousado. 

Observa-se igualmente que a rede regular de transporte coletivo assegura atualmente ligações para quase 

totalidade das dependências identificadas, sustentando no entanto pouco mais 5% das viagens motorizadas 

que se iniciam nesse território (vide Quadro 2.41). Esta encontra-se formalizada por serviços de caráter 

concelhio – pontualmente distribuídos no território e que se reduzem fortemente em período de fim-de-

semana - e também por serviços de transporte extra-concelhio apenas a norte, sobre o eixo da EN206, 

servindo as freguesias de Gondifelos e Cavalões. 

 

Figura 2.47 – Intensidade de Oferta TC Rodoviário – VNFamalicão Poente (J) 

 

Esta estrutura de oferta, associada aos quantitativos populacionais envolvidos e a forte componente de 

movimentos internos a este território, faz com que se mantenha relevante avaliar se o transporte flexível 

poderá contribuir para uma maior eficiência deste sistema, quer através da flexibilização dos serviços 

regulares de caráter concelhio pré-existentes, quer eventualmente pelo seu completamento que permitam 

uma articulação mais ajustada entre as várias parcelas territoriais. 

 

Por ultimo, relativamente ao território de Nine (K), que compreende freguesias do concelho de Barcelos e de 

Vila Nova de Famalicão, verifica-se que a população residente se apresenta estruturalmente menos 

dependente do transporte coletivo (níveis de rendimento e taxas de motorização superiores à média da 

região). Ainda que não constituindo um núcleo urbano formal no contexto do estudo, este território envolve 

quantitativos populacionais ainda expressivos e possui uma densidade média de ocupação superior a 400 

hab/km2, o que o situa no limite da adequabilidade da implementação de transporte flexível.  

Pese embora a expressão da população residente em espaços em que a oferta de transporte coletivo 

rodoviário não assegura a qualidade desejável seja próxima dos 55%, haverá que relembrar que este 

espaço se localiza na confluência do ramal de Braga com a Linha do Minho, encontrando-se por isso 
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fortemente coberto pelo modo ferroviário através das estações de Nine e Couto de Cambeses e apeadeiro 

de Carreira. 

 

Conforme se pode visualizar na Figura 2.48, a oferta rodoviária existente comporta dominantemente 

serviços de caráter extra-concelhio - existindo pontos de acesso a este modo na generalidade das 

freguesias que compõem este território, caso se considere o contributo do transporte ferroviário. Esta oferta, 

contrariamente ao que se passa para o transporte rodoviário, mantém-se presente ainda em período de fim-

de-semana. A oferta de transporte rodoviário de carater concelhio é apenas identificada no território de Vila 

Nova de Famalicão (servindo fundamentalmente as freguesias de Jesufrei e Arnoso – Sta Eulália), ainda 

que com frequências reduzidas e exclusivamente em dia útil. 

 

Figura 2.48 – Intensidade de Oferta TC Rodoviário – Nine (K) 

 

A análise das dependências deste território (vide Quadro 2.24) permite concluir que a procura interna 

apresenta alguma expressão, tendo no entanto valores equiparados à associada a outros destinos de maior 

distância claramente acessíveis através do transporte ferroviário, como sejam as sedes de concelho de 

Barcelos e Vila Nova de Famalicão e restante território concelhio, onde este aliás já apresenta o seu 

contributo. 

 

Quadro 2.24 – Dependências motorizadas dos territórios em análise - envolvente a Nine  

 

 

Tal à partida configuraria uma situação de aplicação do transporte flexível de caráter intermodal 

complementar a uma função de distribuição interna. Este tipo de serviço permite ligar um conjunto de 

aglomerados próximos de um serviço de transporte coletivo, com vários destinos, mas sem qualquer ligação 

a estes (permite, por exemplo, a ligação entre alguns aglomerados a uma estação ferroviária), funcionando 

como um serviço complementar que apoia a rede já estabelecida. Note-se que a intermodalidade só será 

vantajosa quando a alteração modal for efetuada para um modo de transporte que irá possibilitar uma 

velocidade de deslocação superior, ou quando a viagem for de média-longa distância. Sobretudo no caso 

do serviço principal não apresentar uma frequência elevada, importará conferir particular atenção à 

articulação estreita entre os horários de circulação dos dois serviços, combinando-os de forma a garantir a 

sua efetiva complementaridade. 

Oferta Concelhia

Oferta 

Extra-Concelhia

Oferta

Total

Interno
Barcelos 

Cidade

Resto 

Barcelos

VN 

Famalicão 

Cidade

Resto VNF
Outras sedes 

concelho

Outros 

territorios 

região

Exterior da 

região
TOTAL

Mot 4.150 1.000 1.300 1.650 1.700 0 1.500 1.050 12.350

%TC 14% 5% 7% 15% 5%
K- Nine     Global
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No entanto, considera-se que a menor dependência estrutural da população face ao transporte coletivo, 

associada às elevadas densidades de ocupação presentes neste território, poderão fazer com que, se 

avaliado de forma isolada, possa não ser a abordagem mais adequada. Estabelecendo esta ressalva optou-

se por manter o espaço de Nine do conjunto de estudos exploratórios propostos no contexto. Acresce-se 

ainda que, dada a sua proximidade geográfica com o território de Barcelos Sul (C), cujas dependências 

envolvem de forma algo expressiva outros espaços do concelho de Barcelos, poderá justificar-se a 

consideração conjunta destes dois territórios. Tal poderá ser um dos aspetos a ter em conta no 

desenvolvimento do estudo de viabilidade, em particular se a configuração do serviço flexível a equacionar 

para Barcelos Sul indiciar a necessidade de articulação com o modo ferroviário.  

 

A figura e quadro seguintes sintetizam os aspetos mais relevantes da análise efetuada, justificando a 

proposta para a realização de estudos de viabilidade para a implementação de transporte flexível a pedido 

abrangendo um conjunto de cinco zonas da região do Quadrilátero.  

 
        NOTA:a) freguesia considerada parcialmente em função do zonamento 

Z
o

n
a
 Noroeste 

(B - Barcelos 

Poente): 

Oeste 

(C - Barcelos Sul): 

Zona Sudoeste 

(J - VNFamalicão 

Poente): 

Zona Central (Joane) 

(H – Guimarães 

Poente e I - 

VNFamalicão 

Nascente): 

Zona Central (Nine) 

(K-Nine): 

F
re

g
u

e
s

ia
s

 

a
b

ra
n

g
id

a
s
 

Aldreu, Feitos, 

Fragoso, Palme, 

Perelhal, Tregosa, 

Vila Cova, Creixomilª, 

Mariz, Tamel (Sta. 

Leocádia) e Vilar do 

Monte 

Carvalhos, 

Chorrente, Courel, 

Faria, Goios, Gueral, 

Paradela, Pedra 

Furada, Remelhe, e 

Vilar de Figos 

Joaneª, Portela, 

Pousada de 

Saramagosª, 

Telhado, Castelões, 

Mogege* e Vermoim 

Cavalões, Gondifelos, 

Outiz, Fradelosª, 

Ribeirãoª e Vilarinho 

das Cambas,  

Leitões, Oleiros e Airão 

(S.João Batista),  

Cambeses, Carreiraª, 

Fonte Coberta, Nine, 

Arnoso – St. Eulália e 

Jesufrei  

A
b

o
rd

a
g

e
m

 

Racionalização de 

serviços regulares de 

caracter concelhio 

pre-existentes com 

eventual criação de 

serviços de raiz de 

caracter flexivel 

Racionalização de 

serviços regulares de 

caracter concelhio 

pre-existentes. 

Avaliação da 

articulação com o 

modo ferroviário (ex: 

Ap. de Carreira) 

Racionalização de 

serviços regulares 

de caracter 

concelhio pre-

existentes com 

eventual criação de 

serviços de raiz de 

caracter flexivel 

Eventual criação de 

serviços de raiz de 

caracter flexivel, 

admitindo a 

possibilidade de, numa 

situação de maior 

consolidação da 

procura, estes 

evoluirem para 

serviços regulares. 

Racionalização de 

serviços regulares de 

caracter concelhio 

pre-existentes. 

Avaliação da 

articulação com o 

modo ferroviário (ex: 

Est. Nine) 

Figura 2.49 – Síntese dos sistemas de Transporte Flexível a pedido a avaliar  
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Quadro 2.25 – Síntese da avaliação dos territórios em análise no contexto do Transporte Flexível 

  

População servida 
e população alvo 

(residente em 
espaço de serviço 

TCR débil) 

Autonomia  
(viagens 

motorizadas 
internas ao 
território) 

Principais 
Destinos 
(viagens 

motorizadas 
totais) 

Tipologia de 
Oferta TC Regular 

Potencial de 
Exclusão Social 

 

B 
Barcelos 
Poente 

11 800 habitantes, 
dos quais 22% em 
situação de oferta 
débil (2.600 hab) 

Forte (6.000 
viagens internas) e 

representativa 
(38%) 

Centrados 
fortemente na 

sede de concelho 

Serviços 
concelhios (a 
norte) e extra-

concelhios (a sul), 
quase totalmente 
suprimidos ao fim-

de-semana. 

Existente, e 
visível em todos 
os parâmetros 
ainda que de 
forma ténue 

Z
o

n
a

 N
o

ro
e

s
te

 

C Barcelos Sul 

6 600 habitantes, 
dos quais 80% em 
situação de oferta 
débil (5.300 hab) 

Reduzida  
(inferior a 1.000 

viagens internas) e 
pouco 

representativa 
(11%), mas 

podendo aumentar 
o seu potencial na 

envolvente 
imediata. 

Centrados no 
contexto 
concelhio 

(envolvente) e 
com alguma 

expressão para a 
sede de 

concelho. 

Quase 
exclusivamente 

serviços de 
carater concelhio, 

fortemente 
suprimidos em 

período de fim-de-
semana 

Existente e 
visível em todos 
os parâmetros, 
em particular no 

nível de 
motorização 
claramente 

abaixo da média 
da região 

Z
o

n
a

 O
e
s
te

 

F 
Guimarães 
Nascente 

4 700 habitantes, 
dos quais 49% em 
situação de oferta 
débil (2.300 hab) 

Reduzida  
(inferior a 1.000 

viagens internas) e 
pouco 

representativa 
(10%) 

Centrados na 
sede de concelho 

mas em igual 
expressão com o 
exterior da região 

Serviços 
concelhios e 

extra-concelhios, 
presentes em 

período de fim-de-
semana. 

Existente, e 
visível em todos 
os parâmetros 

de forma 
acentuada 

- 

H 
Guimarães 
Poente 10 400 habitantes, 

dos quais 48% em 

situação de oferta 

débil (5.000 hab) 

Forte (2.750 

viagens internas) e 

representativa 

(20%) 

Centrados 

fortemente no 

núcleo de Joane 

Quase 

exclusivamente 

serviços de 

carater extra-

concelhio, 

parcialmente 

suprimidos em 

período de fim-de-

semana 

Existente e 

visível em todos 

os parâmetros, 

em particular nos 

rendimentos e 

motorização 

claramente 

abaixo da média 

da região Z
o

n
a

 C
e
n

tr
a

l 
1

 (
J
o

a
n
e

) 

I 
Vila Nova de 
Famalicão 
Nascente 

J 
Vila Nova de 
Famalicão 
Poente 

10 300 habitantes, 
dos quais 42% em 
situação de oferta 
débil (5.500 hab) 

Forte (3.000 
viagens internas) e 

representativa 
(19%) 

Centrados na 
sede de concelho 
e núcleo urbano 

de Lousado/ 
Ribeirão 

Serviços 
concelhios e 

extra-concelhios, 
quase totalmente 

suprimidos em 
período de fim-de-

semana. 

Reduzido, 
patente no nível 
de rendimentos 
e motorização 

superior à média 
da região. Z

o
n

a
 S

u
d

o
e
s
te

 

K Nine (global) 

8 000 habitantes, 
dos quais 55% em 
situação de oferta 
débil (4.400 hab) 

Forte (1.250 
viagens internas, 

representativa 
(33%) 

Centrados nas 
sedes de 

concelho de 
VNFamalicão e 

Barcelos 
(acessíveis em 

modo ferroviário) 
e outros destinos 

exteriores à 
região 

Existência de 
serviço de 
Transporte 

Ferroviário (Linha 
do Minho e Ramal 

de Braga) 
apoiados por 

serviços 
rodoviários extra-

concelhios e 
concelhios 

(apenas Arnoso 
St. Eulália e 

Jesufrei) 

Reduzido, 
patente no nível 
de rendimentos 
e motorização 

superior à média 
da região 

reforçando uma 
menor 

dependência 
estrutural face 
ao Transporte 

Coletivo 

Z
o

n
a

 C
e
n

tr
a

l 
2

 (
N

in
e

) 
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As zonas agora delimitadas correspondem a menos de um quinto da área da região (193km
2
), e 

correspondem ao espaço de residência de aproximadamente 41 400 residentes, ou seja 7% da população 

da região. Acresce-se que neste âmbito se pretende especificamente melhorar as condições de acesso ao 

transporte de cerca de metade deste quantitativo, o que faz com que o impacte dos eventuais serviços a 

criar possa ser globalmente reduzido, dado que a sua população alvo que se estima inferior a 5% da região. 

 

Uma vez que estes territórios não encontram especificamente afetos a um dos concelhos da área de estudo, 

e pelo facto de uma gestão conjunta poderem resultar economias de escala e uma maior coerência global 

das soluções, considera-se que este processo deverá ser conduzido a nível supramunicipal. Tal justifica que 

se admita que os estudos de viabilidade subsequentes possam ser conduzidos sob a alçada do CIMOB, no 

contexto da sua componente operacional (Centro Operacional), configurando-se que esta estrutura poderá 

assegurar a gestão dos sistemas que daí possam resultar.  

 

O desenvolvimento do processo deverá obviamente contar com a estreita colaboração dos 

municípios/freguesias envolvidos e com os operadores de transporte já instalados, quer na etapa dos 

estudos de viabilidade, quer na sua implementação. Este estudo de viabilidade deverão ter como resultado 

a aferição fina das áreas de intervenção dos vários subsistemas, a definição do serviço a realizar em cada 

território (percursos base, lógicas de paragem, frotas associadas, etc) e sua viabilidade económica e 

operacional, bem como as especificações técnicas dos meios a envolver na organização do sistema global, 

nomeadamente no que se refere às soluções tecnológicas em termos de informação e comunicação a 

considerar. 

2.2.2.4. Plano de Intervenção nas paragens de Transporte Coletivo Rodoviário 

Na etapa de caracterização e diagnóstico foi possível identificar um conjunto de debilidades relevantes 

relativamente ao nível de conforto e informação proporcionados nas paragens de transporte coletivo 

rodoviário da área de estudo. Sendo a sua resolução um dos aspetos a ter em conta de forma a potenciar a 

atratividade deste modo de transporte, procurou-se no âmbito do presente estudo estabelecer um conjunto 

de critérios que permitissem planear esta intervenção. 

Assim, o plano de intervenção nas paragens de transporte coletivo rodoviário passou por hierarquiza-las no 

sentido as agrupar conforme o nível de prioridade de intervenção. 

Obviamente, apenas as paragens que aquando da caracterização e diagnóstico foram identificadas como 

possuindo alguma necessidade de intervenção foram tidas em conta nesta avaliação. As necessidades de 

intervenção podem ser de diversos tipos, nomeadamente: 

 Melhoria das condições de conforto, concretamente, colocação de abrigo e/ou bancos; 

 Disponibilização de informação ao público sobre percursos e horários; 

 Melhoria da conservação global das paragens. 

 

O primeiro passo deste procedimento consistiu em definir critérios de avaliação. 

 

O primeiro critério passou pela consideração de que as paragens que se localizam na proximidade de 

estabelecimentos de ensino têm prioridade máxima de intervenção. 

 

Assim o Índice de Proximidade a um Estabelecimento de Ensino atribui o valor um às paragens a menos 

de 100 metros de uma escola e o valor zero às restantes. 
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Quadro 2.26 – Índice de Proximidade a um Estabelecimento de Ensino 

Distância a um estabelecimento de 
Ensino 

Índice Proximidade a um 
Estabelecimento de Ensino 

Até 100 metros 1 

Mais que 100 metros 0 

 

O Índice de Necessidade de Intervenção resulta da agregação de três indicadores relativos às 

características físicas das paragens, nomeadamente, o conforto, a disponibilização de informação e o grau 

de conservação. 

No que concerne ao Indicador de Conforto, as paragens foram classificadas conforme a existência de 

abrigo e lugares sentados. Assume valor zero quando a paragem tem abrigo e lugares sentados e dois se 

não possuir nenhum dos dois. No caso de a paragem ter abrigo ou lugares sentados, mas não os dois em 

simultâneo, o indicador assume valor um. 

 

Quadro 2.27 – Indicador de Conforto  

Existência de Abrigo Existência de Lugares Sentados Indicador Conforto 

Sim Sim 0 

Sim Não 1 

Não Sim 1 

Não Não 2 

 

Relativamente ao Indicador de Informação, as paragens são classificadas com valor zero se 

disponibilizam informação aos passageiros e um se não têm informação. 

 

Quadro 2.28 – Indicador de Informação 

Disponibilização de Informação Indicador Informação 

Não 1 

Sim 0 

 

As paragens foram classificadas de acordo com o grau de conservação verificado nos levantamentos 

realizados aquando dos trabalhos de campo. Se a paragem se encontra em Mau estado de conservação o 

Indicador de Conservação assume valor dois. No caso de o estado de conservação ser Razoável o 

indicador tem valor um e zero se o estado de conservação for Bom. 

 

Quadro 2.29 – Indicador de Conservação 

Grau de conservação Indicador Conservação 

Mau 2 

Razoável 1 

Bom 0 

 

O cálculo do Índice de Necessidade de Intervenção resulta da soma dos três indicadores nas classes que 

se apresentam no Quadro 2.30, variando desta forma entre zero e cinco. Uma paragem com índice igual a 

zero significa que se encontra num bom estado de conservação, com informação aos clientes, abrigo e 
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lugares sentados. Inversamente o índice 5 caracteriza uma paragem em mau estado de conservação, sem 

informação, sem lugares sentados e sem abrigo. 

 

Quadro 2.30 – Cálculo do Índice de Necessidade de Intervenção 

Indic. Conforto+ Indic. Informação+ 
Indic. Conservação 

Índice Caracterização das Paragens 

4 - 5 3 

2 - 3 2 

1 1 

0 0 

 

Com a adoção de um Índice de Utilização das Paragens pretende-se indicar que para além das 

características das paragens, o número de autocarros e passageiros que as utilizam é também relevante 

para a definição da prioridade de intervenção. Assim, entre duas paragens com Índices de proximidade aos 

estabelecimentos de ensino e de necessidade de intervenção semelhantes deverá ser dada prioridade à 

paragem mais utilizada. 

O índice de utilização das paragens é composto por dois indicadores: 

 O indicador de serviço resulta da ordenação em percentil das paragens conforme o número de 

circulações que a utilizam diariamente. Esta ordenação foi executada de forma diferenciada para 

cada concelho; 

 O indicador de procura resulta da ordenação em percentil das paragens conforme a geração de 

passageiros de transporte coletivo da zona onde se localiza. Também esta ordenação foi executada 

diferenciadamente para cada um dos quatro concelhos. 

 

Por fim, o Índice de Utilização das Paragens foi calculado através da soma dos indicadores de serviço e 

de procura procedendo-se igualmente, para cada concelho, à ordenação dessa soma. 

 

O resultado foi transformado numa escala de um a dez conforme o decil em que cada paragem se encontra 

nessa ordenação. Assim, em cada concelho, o valor dez indica que determinada paragem se encontra entre 

as 10% com índice de utilização (número de serviços + procura de passageiros) mais elevado. 

 

As paragens foram hierarquizadas em três níveis de prioridade de acordo com os seguintes critérios: 

 Desde logo, uma paragem com Índice de Necessidade de Intervenção igual a zero significa tratar-se 

de uma paragem sem qualquer necessidade de intervenção; 

 Uma paragem com índice de proximidade a estabelecimento de ensino igual a 1 (localizada a 

menos de 100 metros de um estabelecimento de ensino) tem nível de prioridade máxima desde que 

tenha sido identificada qualquer necessidade de intervenção (conforto, informação ou conservação); 

 As paragens localizadas a mais de 100 metros de um estabelecimento de ensino têm o nível de 

prioridade de intervenção de acordo com o quadro seguinte. 
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Quadro 2.31 – Estabelecimento da Prioridade de Intervenção nas paragens de acordo com o Índice de Caracterização e 
do Índice de Utilização 

 

 

Em jeito de resumo na Figura 2.50 apresenta-se o Fluxograma de classificação das paragens de acordo 

com a prioridade de intervenção. 

 

Figura 2.50 - Fluxograma de classificação das paragens de transporte coletivo rodoviário de acordo com a prioridade de 
intervenção 
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O resultado da aplicação desta metodologia pode ser consultado na Figura 2.51. Em anexo a este relatório 

encontra-se a listagem das paragens com a indicação do nível de intervenção e das coordenadas 

geográficas para fácil localização. 

 

Figura 2.51 – Nível de prioridade de intervenção nas paragens de transporte coletivo rodoviário 

 

No Gráfico 2.2 apresenta-se o número de paragens de transporte coletivo rodoviário segundo o nível de 

prioridade de intervenção e o concelho. Já o Gráfico 2.3 apresenta a mesma classificação mas por tipo de 

zona (rural ou urbana). 

Do total das paragens, 224 foram classificadas como tendo nível máximo de intervenção o que representa 8% 

do total. Aproximadamente 15% das paragens foram incluídas no nível intermédio no que respeita à 

prioridade de intervenção. O nível mínimo de intervenção inclui um total de 1196 paragens (42%). Cerca de 

35% das paragens não tem qualquer necessidade de intervenção. 

De entre aquelas que foram classificadas como fazendo parte do nível máximo de prioridade, mais de 

metade (54%) localizam-se em Braga, seguindo-se Guimarães com 20%, Barcelos com 18% e Vila Nova de 

Famalicão com 8%. 

Nos restantes níveis de prioridade a distribuição concelhia das paragens segue, aproximadamente, a 

mesma tendência de importância relativa de cada concelho. 
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No nível de prioridade máxima de intervenção, mais de metade (53%) localizam-se em zonas urbanas. Nos 

níveis de prioridade mais baixos, as zonas rurais predominam, representando 59% no nível intermédio e 73% 

no nível mínimo. 

 

Gráfico 2.2 – Número de paragens de transporte coletivo rodoviário segundo o nível de prioridade de intervenção e o 
concelho 

 

 

Gráfico 2.3 – Número de paragens de transporte coletivo rodoviário segundo o nível de prioridade de intervenção e o 
tipo de zona 
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2.2.3. Síntese: Conceito de Transportes Coletivo do Quadrilátero 

Na figura seguinte sintetiza-se o conceito de global da oferta em transporte coletivo para a região do 

Quadrilátero, em particular no que se refere à estrutura supra-municipal proposta para a interligação entre 

os seus principais núcleos, compreendendo igualmente a indicação de intervenções de caráter mais 

localizado. 

Em termos da estrutura supra-municipal proposta haverá que referir alguns aspetos dominantes: 

 A modernização da Linha do Minho, intervenção já equacionada a nível da tutela há vários anos e 

se admite poder vir a resultar numa alteração substancial das condições em que o serviço 

ferroviário é hoje em dia prestado. As atuais condicionantes da infraestrutura ferroviária e pontos de 

acesso ver-se-ão assim mitigadas, encontrando-se também previstos investimentos em termos do 

material circulante que poderão sustentar a oportunidade para a extensão da rede de suburbanos à 

cidade de Barcelos (em moldes semelhantes ao que é hoje proporcionado para Braga), bem como o 

estabelecimento de ligações de maior rapidez e qualidade sobre o eixo Viana do Castelo-Valença – 

Vigo. Neste contexto não se encontram à partida previstas alterações tais que permitam estabelecer 

novos serviços diretos a partir do ramal de Braga ou da Linha de Guimarães para norte
1
, pelo que, 

em alternativa, será de fulcral importância que na construção do futuro serviço a proporcionar sobre 

a Linha do Minho seja estabelecida a correta articulação horária nas interfaces de Nine e Lousado, 

por forma a minimizar os tempos de deslocação dos passageiros afetos à Linha de Guimarães e 

Ramal de Braga.  

 A possibilidade de promover serviços de ligação rápida em modo rodoviário entre as principais 

interfaces localizadas nas sedes de concelho da área de estudo - devidamente integradas em 

termos modais
2
 com os serviços de caráter urbano (redes TUB, TUG, TUF e futuros serviços 

urbanos de Barcelos) bem como o sistema de bike-sharing proposto no âmbito do estudo (vide 

ponto 2.3.3) – que complementem a rede ferroviária presente na área de estudo. Será de referir que 

esta rede tem já a sua génese fundamentalmente na rede BUSPLUS (explorada em parceria entre 

os grupos Arriva e Transdev), sendo de admitir a necessidade de a completar com um serviço 

adicional sobre autoestrada entre a Braga e Barcelos, com características semelhantes ao já 

existente na ligação Braga-Guimarães (BUSPLUS5). A adoção de uma nova marca para estes 

serviços no Quadrilátero permitiria efetuar uma campanha de comunicação mais clara, dirigida e 

uniforme em todo o território, pelo que a pertinência da compatibilização desta nova marca com a 

marca BusPlus terá de ser avaliada. 

 

Estas medidas contribuirão para que o transporte coletivo se apresente como uma alternativa 

competitiva ao transporte individual em todas as fases da viagem associadas às sedes de concelho da 

região, o que, complementado com uma política eficiente de gestão do estacionamento, poderá permitir 

uma efetiva redução do número de veículos que diariamente entram nos centros das cidades. 

 

                                                      

1
 Será de referir que os quantitativos da procura identificados no contexto da área de estudo não evidenciam de forma 

clara a sua necessidade 
2
 Esta intermodalidade deverá passar essencialmente pelos tarifários e sistemas de pagamento adotados. Assim, o 

cartão uniforme de acesso ao sistema de transportes, proposto no presente estudo, deverá permitir o acesso aos 
diferentes modos urbanos e interurbanos (vide ponto 3.3.1.1) 



ESTUDO DE MOBILIDADE INTEGRADA 

Relatório 3 - Relatório Estratégico - Parte I 
Redes Integradas de Transporte Multimodal 

 

 

0641_FaseIII_R3_Parte1_01 Página 114  
 

 

 

Figura 2.52 – Conceito de Oferta de Transporte Coletivo (Síntese) 
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Numa perspetiva territorialmente mais alargada - visando já outros espaços da área em estudo que não os 

principais núcleos e sedes de concelho - o conceito proposto visa o aumento do potencial de procura do 

transporte ferroviário através do alargamento da sua bacia de captação em espaços de natureza rústica. 

Este propõe-se ser realizado através do reforço dos serviços rodoviários de rebatimento em diversos pontos 

da rede ferroviária promovendo assim a intermodalidade para as deslocações de média/longa distância. 

Neste contexto tem particular impacte a reformulação da interface de Barcelos (integração do modo 

rodoviário e ferroviário), destacando-se também fora das áreas urbanas principais as estações de Silva e 

Louro (sobre a Linha do Minho), as estações de Caniços e Cuca sobre a Linha de Guimarães e ainda a 

estação de Ruílhe sobre o Ramal de Braga. A seleção destes pontos a reforçar efetuou-se de forma a 

minimizar o impacte na operação dos serviços – acréscimos na extensão dos percursos -, sendo no entanto 

de salientar que a coordenação horária entre os dois modos será fator essencial para a sua efetiva 

utilização. 

 

Já no domínio estrito do transporte coletivo rodoviário, serão de referir intervenções de caracter mais local e 

que visam uma maior equidade no acesso ao transporte, a saber: 

 O estabelecimento das bases para a rede de transportes urbanos de Barcelos, sendo neste âmbito 

identificados os principais eixos a privilegiar e uma avaliação prévia das características do serviço a 

disponibilizar. Foram assim identificados e caracterizados onze eixos que cruzam o espaço central 

da sede de concelho e se alargam ao espaço peri-urbano do seu enquadramento, e que poderão 

constituir o ponto de partida para a negociação da concessão da rede de serviços urbanos de 

Barcelos; 

 A identificação de espaços territoriais de oferta e procura esparsa, em que o transporte flexível 

poderá ter um papel relevante no sentido de uma maior eficiência da operação do transporte 

coletivo rodoviário em situações de mais baixa densidade, e que se mantenha enquanto suporte à 

mobilidade da população tendencialmente mais permeável a situações de exclusão social. Neste 

sentido foram identificados quatro espaços territoriais diferenciados que abrangem zonas rústicas 

dos concelhos de Barcelos e Vila Nova de Famalicão, sobre os quais se considera justificável 

aprofundar estudos de reformulação ou completamento da oferta de transporte coletivo rodoviário 

existente, à luz da possibilidade de uma gestão operacional conjunta de um sistema de transporte a 

pedido. 

 

Por fim, e ainda que não ilustrado na Figura 2.52, serão de referir as intervenções propostas nas paragens 

de transporte coletivo as quais visam corrigir as debilidades detetadas em termos de conforto e informação 

ao passageiro. Foi assim estabelecida uma metodologia de apoio ao planeamento destas intervenções 

baseada em critérios de utilização e profundidade da intervenção, sendo identificadas como de maior 

prioridade um conjunto de aproximadamente 220 paragens que se distribuem pelos quatro concelhos, em 

zonas de carater urbano e não urbano, ainda que detenham maior expressão para o concelho de Braga. 

2.2.4. Hierarquização da Rede de Interfaces de Transporte 

Uma das vertentes da integração física como modo de promoção da intermodalidade do sistema de 

transportes foca-se na afirmação da rede de interfaces e na sua qualificação física e funcional. 

As principais interfaces existentes na área de estudo foram, na fase de caracterização e diagnóstico, 

Caracterizadas, Hierarquizadas e Avaliadas segundo critérios que visam a funcionalidade, a qualidade da 

oferta, a procura e a inserção no território envolvente. 

Foram também caracterizadas todas as paragens de transporte coletivo rodoviário e todas as 

estações/apeadeiros da rede ferroviária. 
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O intuito deste Estudo de Mobilidade, nesta fase de definição estratégica, será o de definir medidas e 

intervenções capazes de proporcionar uma rede de interfaces bem estruturada e organizada na área 

de estudo, inserindo-se no Objetivo C – Melhorar a atratividade do Sistema de Transporte Coletivo para 

todos os cidadãos (ver ponto 1.2.3.). 

 

As interfaces devem ser pontos da rede de transporte coletivo que, abrangendo vários modos ou serviços 

de transportes, sejam capazes de facilitar os transbordos para todos os utilizadores que frequentam a rede 

de transportes. Devem ainda ser pontos de atração de utilizadores, de modo a reforçar a utilização do 

transporte público e promover uma utilização conjunta deste com os modos suaves. 

De um modo geral, dos problemas verificados na rede de interfaces nos quatro concelhos da área de 

estudo, ressalta a falta de uniformidade na imagem e a qualidade e eficiência de muitos interfaces. Estas 

lacunas fazem com que a rede de interfaces não seja devidamente compreendida e assimilada pelos 

potenciais utilizadores. 

Sendo assim, as propostas consideradas neste subcapítulo visam atingir os principais objetivos deste 

Estudo. Entre estes, destaca-se a consolidação e hierarquização da rede de interfaces no território do 

Quadrilátero. A consolidação e hierarquização da rede visa garantir que o sistema de transportes seja 

entendido como um todo e que cada interface tenha uma identidade e função bem definida. Para tal, é 

necessário que cada interface cumpra os requisitos definidos para o seu nível hierárquico e que tal seja 

facilmente e rapidamente identificado pelos utilizadores. No quadro seguinte definem-se os fatores de 

hierarquização da rede de interfaces para o Quadrilátero. 

 

Quadro 2.32 – Fatores de hierarquização da rede de interfaces 

Características da 

Interface 
Nível Superior Nível Intermédio Nível Inferior 

Função 

Um dos principais acessos de 

chegada à cidade, quer seja 

através do transporte coletivo, 

quer seja através do 

estacionamento do transporte 

individual na interface para 

prosseguimento da viagem 

noutro modo 

Importante ponto de conexão  

para os fluxos pendulares com 

origem quer no concelho ou 

fora deste, onde se cruzem 

dois ou mais serviços de 

transporte coletivo e onde a 

componente de transporte 

individual poderá ser 

importante como primeira 

ligação à rede de transporte 

coletivo 

Todos os pontos da rede de 

transporte coletivo que 

permitem a conexão entre 

linhas de transporte coletivo 

Diversidade de modos 

Deverá garantir acesso a pelo 

menos 4 modos ou níveis de 

oferta distintos 

Deverá garantir acesso a pelo 

menos 3 modos ou níveis de 

oferta distintos 

Deverá garantir acesso a pelo 

menos 2 modos ou níveis de 

oferta distintos 

Ligação com redes de 

transporte coletivo de 

1º Nível 

Obrigatório Obrigatório _ 

Fluxo de passageiros 
Maior que 3000 passageiros 

por dia 

Maior que 1000 passageiros 

por dia 

_ 

Ligações à rede viária 
Ligação à rede rodoviária 

secundária ou superior 

Ligação à rede rodoviária 

terciária ou superior 

_ 
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Características da 

Interface 
Nível Superior Nível Intermédio Nível Inferior 

Requisitos específicos 

Requisitos obrigatórios: 

 Ter parque de 

estacionamento com 

grande capacidade que 

possa ser utilizado como 

Park&Ride no caso das 

interfaces ferroviárias não 

centrais 

 Localização estratégica na 

malha urbana, a qual 

permita deslocações em 

modo pedonal até ao 

núcleo urbano central 

 Grande área de influência, 

a nível concelhio 

 Informação em tempo real 

 Assistência personalizada 

aos passageiros 

 Serviços de apoio 

Requisitos desejáveis: 

 Níveis elevados de 

conforto e segurança 

 Parque para bicicletas 

seguro 

 Sistema de bike-sharing 

 Ligação à internet wireless 

 Integração da interface 

com a envolvente e 

qualidade das ligações 

com o exterior 

Requisitos obrigatórios: 

 Ter parque de 

estacionamento com boa 

capacidade que possa 

eventualmente ser utilizado 

como Park&Ride 

Requisitos desejáveis: 

 Estacionamento para 

bicicletas 

 Localização estratégica de 

acordo com as redes de 

transporte 

 Área de influência grande, 

abrangendo várias 

freguesias ou até o 

concelho 

 Informação em tempo real 

 

Requisitos desejáveis: 

 Ter parque de 

estacionamento rodoviário 

 Estacionamento para 

bicicletas 

 Área de influência mais 

local, podendo abranger 

freguesias vizinhas 

 

Requisitos gerais 

Todas as interfaces devem assegurar: 

 Acessos eficientes e qualidade nas ligações entre os vários modos e com o exterior 

 Distância máxima de 300 m nos percursos de acesso ao transporte urbano 

 Informação espacialmente e temporalmente correta de todos os modos de transporte 

 Identificação clara dos locais e percursos, sinalética adequada 

 Boas condições de segurança e conforto 

 Manutenção eficaz 

 Garantir a acessibilidade a pessoas de mobilidade reduzida 

 Gestão integrada 
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Os valores apresentados para fluxos de passageiros são indicativos, já verificados em algumas interfaces e 

objetivos para outras. 

Além destas interfaces, poderão existir outras, do tipo Pontos de chegada e correspondência (PCC) em 

locais onde se pretende fazer transbordos de modo seguro e confortável para os passageiros. Estas 

interfaces deverão estar devidamente identificadas e integradas numa envolvente dinâmica e atrativa para 

os utentes. 

Na figura seguinte apresenta-se a hierarquização proposta. 

 
 

Interfaces de Nível Superior 

 
Interfaces de Nível Intermédio 

 
Interfaces de Nível Inferior 

 
Pontos de chegada e correspondência (PCC) 

 

Figura 2.53 – Proposta de hierarquização da rede de interfaces 

 

Pretende-se também promover a melhoria da atratividade da rede perante os potenciais utilizadores. 

Neste contexto, há que ter sempre em atenção que uma interface tem um papel crucial no suporte do 

objetivo de impulsionar a utilização do transporte público. Os casos de estudo baseados no conceito de 

passenger friendly interchange comprovam isso mesmo, que se as interfaces são bem direcionadas para as 

necessidades do passageiro, o transporte público passa a ser considerado mesmo pelos utilizadores que 

têm a possibilidade de optar pelo transporte individual. 

De entre os aspetos mais valorizados pelos utilizadores aquando da utilização de uma interface, enumeram-

se os seguintes: 
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 Conveniência das ligações / Bom nível de oferta 

 Acessibilidade (ligações simples e rápidas, 

fluidez na circulação pedonal) 

 Fiabilidade 

 Minimização das distâncias e tempos de 

transbordo 

 Organização simples e intuitiva 

 Informação adequada e intuitiva 

 Ambiente agradável / Boa imagem / Conforto 

 Segurança 

 Áreas de espera confortáveis e limpas 

 Serviços de apoio (comércio de conveniência, 

bilheteira...) 

 Envolvente à interface 

 

Salienta-se que estes aspetos aplicam-se por diferentes prioridades consoante o tipo de utilizador, como 

sendo os utilizadores diários, os que utilizam o serviço pela primeira vez e os idosos e crianças. 

No quadro seguinte apresentam-se as interfaces com a identificação das principais intervenções 

necessárias. Para consultar as características de cada interface ver as Fichas de Caracterização das 

Interfaces, Tomo 2.1A. 

No anexo A apresenta-se um quadro com as medidas necessárias descriminadas para cada interface. 

 

Quadro 2.33 – Principais necessidades de intervenção nas interfaces 
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Lousado  ■ ■ ■  □   

Esmeriz ■ ■  ■     

Barrimau  ■ ■ ■     

Famalicão  ■    ■ □  

Mouquim  ■ ■    ■  

Louro  ■  ■   ■  

Nine ■ ■  ■ ■ □ ■  

Carreira ■       ■ 

Midões   ■     ■ 

Barcelos        ■ 

Silva   ■     ■ 

Carapeços   ■     ■ 

Tamel   ■     ■ 

Durrães   ■     ■ 



ESTUDO DE MOBILIDADE INTEGRADA 

Relatório 3 - Relatório Estratégico - Parte I 
Redes Integradas de Transporte Multimodal 

 

 

0641_FaseIII_R3_Parte1_01 Página 120  
 

  
Intervenções 
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Caniços  ■  ■   ■  

Giesteira ■ ■       

Lordelo ■ ■       

Cuca  ■ ■ ■  □   

Pereirinhas ■ ■  ■  □   

Nespereira ■ ■  ■  □   

Covas  ■ ■ ■  ■   

Guimarães  ■       
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Couto de 
Cambeses  ■       

Arentim ■ ■  ■     

Ruílhe  ■     □  

Tadim  ■ ■ ■     

Aveleda  ■ ■      

Mazagão  ■ ■ ■     

Ferreiros  ■  ■   □  

Braga  ■   ■    

  
        

ECC Barcelos        ■ 

ECC Braga        ■ 

ECC Guimarães  ■     ■  

ECC Famalicão  ■   ■  ■  

   ■ aplica-se □ aplica-se com menos urgência 

 

Entre as medidas que permitem melhorar a atratividade da rede de interfaces e portanto do sistema de 

transportes públicos, destacam-se as seguintes. 
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2.2.4.1. Melhoria das condições de permanência nas interfaces de Transporte Coletivo Ferroviário 
e Rodoviário 

2.2.4.1.1. Descrição da proposta 

De entre os aspetos mais valorizados pelos utilizadores, alguns dos mais relevantes têm a ver com a 

qualidade e organização do serviço. Dos que dizem respeito ao espaço da interface, propõe-se a sua 

melhoria através de propostas de melhoria das condições de permanência nas interfaces de Transporte 

Coletivo Ferroviário e Rodoviário, com vista ao estabelecimento de requisitos funcionais para atuação ou 

para lançamento de projetos de requalificação. Estes requisitos, na generalidade, deverão ser cumpridos 

por cada interface, consoante o Quadro 2.32. 

Os principais objetivos e benefícios desta medida, que dizem respeito ao usufruto do espaço da interface, 

são: 

 Tornar o transporte coletivo mais atrativo, incrementando a sua utilização e reduzindo a utilização 

do transporte individual; 

 Incrementar a qualidade de serviço do sistema de transporte público, melhorando as condições de 

permanência nas interfaces da rede de transportes coletivos; 

 Melhorar as condições de conforto nos espaços das interfaces; 

 Melhorar as condições de segurança necessárias nos espaços das interfaces; 

 Melhorar os serviços disponibilizados nas interfaces; 

 Melhorar a informação prestada sobre a oferta de transporte; 

 Modernizar e reformular interfaces que não apresentem condições satisfatórias de permanência, 

que neste caso apenas se aplica às interfaces sobre a Linha do Minho, a norte de Nine. 

 

Um dos aspetos importantes a melhorar é assegurar as condições de conforto e segurança necessárias. 

Este aspeto revela-se importante a todos os passageiros, mas especialmente aos passageiros que têm de 

despender algum tempo na interface enquanto aguardam ou por serviço ou por alguém. 

No entanto verifica-se que em vários casos tal não acontece. A maioria das interfaces necessita de uma 

manutenção eficaz e organizada de tal modo que seja fácil de realizar. A manutenção deverá incluir a 

limpeza e reparação de todos os espaços, a reparação de equipamentos de informação e bilhética, a 

atualização da sinalética, etc. 

Relativamente aos serviços existentes nas interfaces estes devem ser melhorados e podem ser 

incrementados, pois a disponibilização de serviços nas interfaces é um modo de atrair pessoas e melhorar 

as condições de segurança. 

Relativamente à segurança é necessário que esta seja melhorada em algumas interfaces. Esta medida 

além de necessária para os utilizadores correntes, servirá como para atrair as pessoas que normalmente 

não utilizam o transporte coletivo por falta de segurança ou sensação de insegurança. Deverá sempre 

evitar-se espaços propensos a comportamentos anti-sociais, isolados e mal iluminados, ter segurança 

presencial quando se justifique e sistemas de videovigilância eficazes. Sendo assim, propõe-se a 

verificação do estado do sistema de vigilância existente e melhoria da eficácia do mesmo e a introdução de 

sistema de vigilância nas interfaces onde não está instalado. 

Uma das medidas para combater a insegurança nas estações e apeadeiros mais isolados poderá passar 

pela instalação de serviços e/ou associações nos edifícios das interfaces ou em edifícios contíguos, de 

modo a que haja movimento de pessoas nas imediações. Verificou-se em campo, que as interfaces onde há 

algum tipo de serviço percecionam-se menos inseguras, como é o caso de Lordelo, Arentim, Caniços, etc. 
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Relativamente à segurança do acesso através de transporte individual, uma boa prática que se deverá 

adotar nas interfaces que sofram requalificações ou em requalificações do espaço envolvente, é a reserva 

de espaço para tomada e largada de passageiros (Kiss&Ride), como já existe em alguns interfaces da rede. 

 

Outro aspeto importante é melhorar a informação prestada sobre a oferta de transporte. Esta questão 

enquadra-se na proposta desenvolvida no âmbito da promoção e incentivo ao transporte público, no ponto 

3.2.2.2.1. 

No que toca às interfaces de transporte a informação aí disponibilizada poderá ser: em papel, afixadas ou 

em folhetos, contendo mapas de redes, percursos, horários, tarifas e outras informações relevantes como 

sendo a divulgação do portal e da aplicação informática, informação acerca de serviços de mobilidade 

existentes na rede de interfaces, de novos serviços ou alterações realizadas aos existentes, iniciativas de 

mobilidade, etc; em painéis de informação, com informação em tempo real e em smart point também com 

informação em tempo real e informação digitalizada. Em cada uma destas fontes deverá ser incluída 

disponibilização da informação a pessoas com condições reduzidas, como informação sonora e tátil para 

pessoas invisuais. Além disso, nas interfaces de nível superior e possivelmente nas de nível intermédio 

deverá existir informação personalizada em bilheteira ou quiosque (ver ponto 3.2.1.4) 

Também nas interfaces de nível superior deverá ser disponibilizada rede wireless, podendo os utilizadores 

aceder aqui ao portal (ver ponto 3.2.1.1) e à aplicação (ver ponto 3.2.1.2). 

Pretendendo-se um sistema integrado de informação, deverá existir nas interfaces ferroviárias informação 

acerca do Transporte Coletivo Rodoviário e nas interfaces rodoviárias, informação acerca do Transporte 

Coletivo Ferroviário e Rodoviário urbano. Nas paragens de TCR possivelmente associadas a uma interface 

também deveria existir informação acerca dos serviços da interface próxima. Além disso, deverá existir um 

mapa com percurso entre estes dois pontos. 

       

    

Figura 2.54 – Exemplo de fontes de informação em interfaces 

 

Nas interfaces onde não existe serviço de táxis, deverá estar incluída a informação relativa a estes, 

nomeadamente números de telefone. Deverá também haver informação acerca de como e onde adquirir 

bilhete, no caso das interfaces sem bilheteira. 
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Algumas estações estão equipadas com pontos de informação por telefone para uso apenas na ausência 

de pessoal da REFER na estação. Este equipamento serve para a prestação de informações acerca de 

partidas e chegadas e alterações à circulação. Será necessário verificar o funcionamento correto deste 

serviço e da sua necessidade e sustentabilidade, pois com a melhoria da informação e o recurso a 

informação em tempo real poderá deixar de fazer sentido a continuidade deste serviço. No entanto, este  

poderia ser associado a questões de segurança, especialmente nas interfaces onde não existe segurança 

presencial. 

2.2.4.1.2. Aplicabilidade à Área de Estudo 

Na rede do Quadrilátero, os projetos de requalificação iminentes recaem sobre a necessidade de 

Modernização da Linha do Minho, a norte de Nine. A modernização desta linha deverá incluir a 

requalificação e/ou construção de novas interfaces, contemplando as boas práticas de conceção deste tipo 

de infraestruturas. Salienta-se a importância de otimizar a acessibilidade multimodal à interface, não 

descurando os modos suaves e a ligação eficaz ao transporte coletivo rodoviário. Estão incluídas nesta 

requalificação as estações e apeadeiros de Carreira, Midões, Barcelos, Silva, Carapeços, Tamel e Durrães. 

 

Figura 2.55 – Interfaces alvo de requalificação 

 

Relativamente às condições de conforto há vários interfaces que necessitam de intervenção. Na Linha do 

Minho nota-se mais a falta de limpeza, nomeadamente em Lousado, Esmeriz, Barrimau, Louro e Nine. Esta 

última estação, além de ser a estação com mais problemas de limpeza entre todas, tem também problemas 

de conforto durante a espera dos passageiros. A cobertura das plataformas não protege eficazmente os 

passageiros nem do frio, nem do calor, nem do vento e muitas vezes nem da chuva devido a ser muito alta. 

Ainda na Linha do Minho, a estação de Barcelos apresentou algumas queixas dos seus utilizadores 

relativamente à limpeza e conforto, no entanto entende-se que esta estação deverá estar enquadrada nas 

requalificações implícitas aquando da modernização da linha. 
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Uma estação também a necessitar de intervenções de limpeza é a de Caniços, esta na Linha de Guimarães. 

Além desta, também os apeadeiros de Cuca, Pereirinhas, Nespereira e Covas necessitam de manutenção, 

onde se inclui limpeza e reparação de equipamento, devido a vandalismo verificado. No ramal de Braga, 

nos apeadeiros de Mazagão e Ferreiros também surgem problemas decorrentes de atos de vandalismo, 

embora muito menos do que na Linha de Guimarães, sendo necessário alguma limpeza e manutenção. A 

estação de Braga apresenta alguns problemas de falta de conforto, nomeadamente devido a ser uma 

estação muito fria no inverno e ser pouco iluminada, incluído a sala de espera. 

Das estações centrais de camionagem, as que têm maiores problemas de conforto são as de Barcelos e 

Braga, apresentando também algumas queixas a de Famalicão. As duas primeiras deverão ser alvo de 

intervenção mais profunda, sendo que a de Barcelos deverá ser enquadrada com a requalificação da 

estação ferroviária. A de Vila Nova de Famalicão sofreu recentemente algum melhoramento (após os 

inquéritos no âmbito deste estudo), sendo necessário assim perceber primeiro da necessidade de 

intervenção. 

 

Figura 2.56 – Interfaces que necessitam de manutenção mais profunda 

 

Alguns dos maiores problemas relativamente à segurança verificam-se na Linha de Guimarães, onde 

praticamente todos os apeadeiros se encontram vandalizados (sujos e alguns equipamentos arrancados), 

sendo o mais crítico o de Covas. É de referir que o estado destes apeadeiros transmite uma sensação de 

insegurança, não sendo certo que isso se traduza em insegurança efetiva, o que terá de ser devidamente 

avaliado. Também a estação de Famalicão é um dos pontos mais críticos. Embora seja uma das estações 

mais movimentadas e tenha segurança presencial, as queixas relativamente à segurança são muitas, sendo 

até algo frequente o acontecimento de assaltos no interior da interface. 
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Figura 2.57 – Interfaces identificadas como mais inseguras 

 

A falta de informação é um dos aspetos mais abordados pelos utilizadores das interfaces, pois esta pode 

ser sempre reforçada relativamente à existente. Será necessário avaliar efetivamente as necessidades 

existentes em consonância com as alterações a efetuar relativamente à melhoria da informação prestada 

(ponto 3.2.2.2.1). Embora na maioria das interfaces seja aconselhável reforçar a informação, destacam-se 

as maiores lacunas verificadas, nomeadamente a falta da informação básica afixada em papel nos 

apeadeiros de Mouquim e Louro, incoerência de informação nas estações de Caniços, Lousado, Arentim, 

Tadim e nos apeadeiros de Cuca, Pereirinhas e Nespereira, falta de informação acerca do serviço para 

Viana do Castelo em Nine e queixas de falta de informação nas quatro estações centrais de camionagem. 
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Figura 2.58 – Interfaces com maior necessidade de revisão da informação prestada 

 

2.2.4.1.3. Estrutura de custos e financiamento 

Os custos associados à melhoria das condições de permanência implicam custos de investimento e de 

manutenção, sendo que os primeiros podem variar em grande escala consoante as medidas a aplicar. 

Os investimentos devem contar com remodelações e adaptações a realizar, nomeadamente assentos, 

resguardos, sistema de informação, outros equipamentos, etc. O sistema de segurança, consoante as 

necessidades, deverá ser adquirido, instalado, operacionalizado e mantido, assim como verificadas as 

necessidades de hardware e software. 

As despesas associadas à manutenção das boas condições de permanência devem incluir a manutenção 

de todos os elementos e equipamento da interface, a limpeza de todo o espaço, a segurança presencial nas 

interfaces onde tal se verifique e as despesas com pessoal e gerais. 

É de salientar que o aumento da segurança nas interfaces poderá implicar menores custos de reparação de 

equipamentos e serviços sujeitos a atos de vandalismo. 

 

As despesas implícitas devem ser suportadas pelas entidades gestoras dos espaços (REFER e Centrais de 

Camionagem), com apoios dos operadores de transporte coletivo e das autarquias, uma vez que as 

alterações decorrem da aplicação de um plano de mobilidade e com vista ao incremento do número de 

utilizadores do transporte coletivo. 

2.2.4.1.4. Entidades envolvidas 

As alterações ou reformulações realizadas deverão ser coerentes, sendo necessário previamente definir 

standards de qualidade mínima e ter sempre em vista a uniformização da rede. 
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Os principais stakeholders a envolver nesta medida devem ser os operadores de transporte coletivo e as 

respetivas entidades gestoras dos espaços das interfaces e as quatro autarquias. Deverá ser envolvida uma 

equipa de arquitetos com vista às corretas remodelações. 

Para a correta discussão das medidas de segurança a aplicar, além dos intervenientes citados 

anteriormente, deverá incluir-se em discussões as forças de segurança locais. Deverão ser verificadas as 

autorizações e a legalidade na instalação de sistemas de vigilância da segurança. 

Os cidadãos em geral, e nomeadamente os utilizadores e potenciais utilizadores do transporte coletivo, 

deverão também ser envolvidos nos diversos processos. 

2.2.4.2. Melhoria das condições de acessibilidade em modos suaves em interfaces TCF e TCR 

2.2.4.2.1. Descrição da proposta 

Muitas vezes a decisão de optar pelo transporte público passa pelo acesso que as pessoas têm aos pontos 

de embarque e desembarque. Sendo assim, um dos aspetos relevantes é o de garantir boas condições 

de acesso às interfaces. As boas condições deverão ser garantidas, além de outros modos, em acessos 

pedonais para quem chega a pé, ou na ligação entre os diferentes modos e as bicicletas. Os objetivos e 

benefícios desta mediada são os seguintes: 

 Tornar o transporte coletivo mais atrativo, incrementando a sua utilização e reduzindo a utilização 

do transporte individual; 

 Incrementar a qualidade de serviço do sistema de transporte público, melhorando as condições de 

acesso às interfaces da rede de transportes coletivos; 

 Incrementar as deslocações em modos de transporte mais sustentáveis, nomeadamente os modos 

suaves (modo pedonal e bicicleta); 

 Garantir o bom acesso à interface em modo pedonal, incluindo a garantia de acesso a pessoas com 

mobilidade reduzida; 

 Garantir o bom acesso à interface através de bicicleta; 

 Garantir condições boas de estacionamento para bicicletas. 

 

A melhoria da acessibilidade às interfaces em modos suaves é essencial à atratividade do sistema de 

transportes. Os acessos pedonais devem garantir condições de conforto e segurança ao peão, o que não se 

verifica em algumas interfaces atualmente. Deverá ser garantido o acesso através de passeios devidamente 

mantidos e a existência de passagens para peões sempre que necessário. Aqui deverá dar-se especial 

atenção às ligações às paragens mais próximas de transporte coletivo rodoviário. 

A acessibilidade em bicicleta é um aspeto que tem maior relevância nas interfaces de nível superior, pois 

aqui poderão existir planos para rede de ciclovias urbanas que cubram o acesso às interfaces (ver ponto 

2.3.1.1). No entanto a medida de melhoria do acesso em bicicleta poderá enquadrar-se na promoção dos 

modos suaves e nomeadamente da segurança, através de medidas de acalmia de tráfego na rede viária 

nas imediações das interfaces de transporte (ver ponto 3.2.2.1). O transporte em mão das bicicletas na 

interface, para os casos em que as bicicletas possam ser transportadas nas carruagens ferroviárias deverá 

ser facilitado, por exemplo através de calhas colocadas nas escadas. 

Os acessos às interfaces devem ser claros, seguros e estar devidamente assinalados, sendo para tal 

importante ter um sistema de sinalética adequado e intuitivo. Deverá também ser garantida a acessibilidade 
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à interface e no seu interior a pessoas com mobilidade reduzida, com vista à irradiação da exclusão social, 

devendo para tal ser seguidas as boas práticas de construção e arquitetura para estes casos
1
. 

 

Esta medida permitirá também dotar as interfaces de pontos de estacionamento para bicicletas. O 

estacionamento das bicicletas deverá ser seguro e bem localizado, de modo a que os utilizadores não 

tenham receio de o utilizar e de modo a passar uma mensagem positiva a possíveis novos utilizadores. Um 

bom local de estacionamento e um suporte adequado são dos principais fatores de escolha por este modo. 

O suporte deverá ser do tipo “Sheffield” - “U” invertido ou “A”. Nas interfaces de nível superior poderá 

equacionar-se a colocação de cacifos para bicicletas (bike-lockers). Quanto à localização, esta deverá ser 

preferencialmente junto à entrada da interface, ser bem iluminada, sinalizada, ter vigilância e se possível 

coberta. Esta medida enquadra-se na proposta Desenvolvimento de Redes de Estacionamento de Bicicletas 

descrita no ponto 2.3.2 deste documento. 

 

Além da melhoria do estacionamento para bicicletas, propõe-se que nas interfaces de nível superior seja 

disponibilizado o sistema de bike-sharing (ver ponto 2.3.3). 

  

Figura 2.59 – Exemplo de sistema de 
estacionamento para bicicletas existente nas 

interfaces (apeadeiro de Nespereira) 

Figura 2.60 – Exemplo de sistema de estacionamento para 
bicicletas 

 

2.2.4.2.2. Aplicabilidade à Área de Estudo 

As condições de acesso pedonal às interfaces da área de estudo estão na generalidade garantidas, sendo 

que umas apresentam melhores condições de conforto e segurança do que outras. As exceções verificadas 

dizem respeito aos apeadeiros da Linha do Minho, Midões e Carapeços, onde o acesso tem de ser feito 

através da berma estreita da estrada nacional 204 e ainda a central de camionagem de Barcelos. Algumas 

interfaces, além das anteriores, não apresentam também condições ideais de conforto e segurança no 

acesso às paragens de TCR associadas às interfaces, nomeadamente Giesteira, Nespereira e Tadim. 

Os acessos para pessoas com mobilidade reduzida são bastante condicionados, especialmente no que diz 

respeito à ligação às paragens de TCR associadas às interfaces. Os casos mais flagrantes são as 

interfaces de Lousado, Barrimau, Mouquim, Louro, Carreira, Midões, Silva, Carapeços, Tamel, Durrães, 

Giesteira, Pereirinhas, Nespereira, Covas, Ruílhe, Tadim, Aveleda e ECC de Braga. No entanto além disso, 

também se verificam problemas no atravessamento da linha, como é o caso das estações e apeadeiros a 

norte de Nine (atravessamento de nível e não possui rampas) e o apeadeiro de Louro, bem como a 

circulação no interior da central de camionagem de Braga. 

                                                      

1
 DL 163/2006 de 8 de Agosto (Anexo) – Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social 

“Acessibilidade e Mobilidade para Todos” – Apontamentos para uma melhor interpretação do DL 163/2006 de 8 de 
Agosto 
http://www.inr.pt/content/1/4/decretolei 

http://www.inr.pt/content/1/4/decretolei
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Figura 2.61 – Interfaces com maior necessidade de intervenção nos acessos pedonais e para PMR 

 

Relativamente ao estacionamento para bicicletas prevê-se a necessidade de intervir em todas as interfaces, 

mesmo nas que já possuem sistema de estacionamento de bicicletas, visto que os sistemas existentes não 

se adequam às necessidades dos utilizadores, como é exemplo disso a Figura 2.59. 

2.2.4.2.3. Estrutura de custos e financiamento 

A melhoria da acessibilidade às interfaces para os modos suaves deverá ter em conta o investimento em 

algumas intervenções necessárias como intervenções na envolvente da interface, e possivelmente em 

alguns casos na rede viária com a introdução de passeios, passadeiras e medidas de acalmia de tráfego, 

aquisição e instalação de equipamento para estacionamento de bicicletas e reformulações nas 

infraestruturas, nos casos de necessidade de adaptações para pessoas com mobilidade reduzida. 

As intervenções a realizar devem ser alvo de estudo e da verificação das condições existentes, 

nomeadamente verificação da necessidade de expropriações. 

O financiamento destas intervenções, consoante as necessidades de intervenção, deve ter vários parceiros, 

como as autarquias, a REFER, a Estradas de Portugal, as entidades gestoras das centrais de camionagem 

e possivelmente os operadores de transporte. 

O recurso a fundos de origem pública ou privada a nível local, regional ou nacional deverá ser considerado. 

2.2.4.2.4. Entidades envolvidas 

Dos principais stakeholders a envolver no processo de concertação das medidas a aplicar destacam-se as 

Juntas de Freguesia respetivas de cada interface e as câmaras municipais correspondentes, contando com 

os seus departamentos ligados a infraestruturas viárias, transportes, arquitetura, urbanismo e gestão de 

empreitadas, a REFER, as entidades gestoras das centrais de camionagem, que na maioria dos casos são 

as câmaras municipais, a Estradas d e Portugal e o InIR,  



ESTUDO DE MOBILIDADE INTEGRADA 

Relatório 3 - Relatório Estratégico - Parte I 
Redes Integradas de Transporte Multimodal 

 

 

0641_FaseIII_R3_Parte1_01 Página 130  
 

Deverá também envolver-se os cidadãos em geral e em particular os utilizadores de transporte coletivo, 

grupos ou associações ligadas ao uso da bicicleta, associações ou instituições representantes de pessoas 

com mobilidade reduzida e organizações não governamentais ligadas ao ambiente por exemplo. 

2.2.4.3. Estacionamento de longa duração em interfaces de Transporte Coletivo Ferroviário 

2.2.4.3.1. Descrição da proposta 

As estações e apeadeiros da área de estudo, com exclusão das que se encontram a norte de Nine sobre a 

Linha do Minho, estão dotadas de parques de estacionamento que na sua maioria se encontram 

subutilizados. Sendo assim, e de como forma de poder conjugar o transporte individual e o coletivo, propõe-

se que se incentive o estacionamento de longa duração nas interfaces de TCF. Esta medida tem como 

principais objetivos e benefícios os seguintes: 

 Incrementar a utilização do transporte coletivo ferroviário, através de incentivo e promoção de 

outros hábitos de deslocação; 

 Incrementar a utilização do transporte coletivo ou modos suaves na estação/apeadeiro de destino; 

 Incentivar a mudança de hábitos de deslocação, fazendo com que alguns cidadãos que utilizam o 

veículo particular passem a conjugar este com o transporte coletivo; 

 Ajudar a diminuir o congestionamento da rede viária nas entradas dos núcleos urbanos; 

 Rentabilizar as infraestruturas existentes. 

 

A maioria das estações e apeadeiro estão dotadas de parques de estacionamento e as que não estão, 

perspetiva-se que possam vir a estar. Sendo assim, uma das medidas propostas é chamar novos 

utilizadores ao transporte coletivo, pessoas que habitualmente utilizam viatura própria, incentivando-os a 

deslocarem-se até às interfaces em transporte individual, estacionarem e continuarem o seu percurso em 

transporte coletivo. 

Este incentivo terá de passar por uma divulgação adequada que mostre os benefícios desta ação, ou seja, 

deverão ser evidenciados os efeitos negativos do congestionamento do tráfego, nomeadamente as 

emissões poluentes atmosféricas e o elevado consumo de energia e ainda, o tempo perdido e o dinheiro 

gasto nas deslocações em veículo próprio. Como medida de incentivo poderá ponderar-se a definição de 

zonas de estacionamento com abrigo e a introdução de medidas de segurança. 

Nas estações principais, nos quatro centros urbanos do Quadrilátero, esta medida funcionará para pessoas 

que se desloquem para fora do centro urbano, sendo o contrário nas interfaces fora dos centros urbanos. 

No caso em que seja necessário tarifar os parques, como é o caso de Braga, deverá haver acordos, como 

há entre o parque de estacionamento associado à estação de Braga e a CP, que incentivem a utilização 

deste estacionamento para quem utilize o transporte ferroviário. 

No que respeita a acessibilidade às interfaces em transporte individual esta deverá ser garantida de acordo 

com os fatores de hierarquização apresentados anteriormente. 

2.2.4.3.2. Aplicabilidade à Área de Estudo 

A promoção da utilização dos parques de estacionamento das estações e apeadeiros para estacionamento 

de longa duração pode ser realizada com perspetiva de abranger todas as interfaces que possuem parque 

de estacionamento (todas, com exceção das interfaces da Linha do Minho a norte de Nine). Contudo, 

dependendo dos acessos às interfaces, da hierarquia da rede viária pela qual são servidas e das áreas 

populacionais que abrangem, pode haver interfaces onde o incentivo desta medida não seja tão eficaz, 

devendo então dirigir-se esforços para a promoção desta medida em interfaces onde se prevê que existam 

resultados. Da rede de interfaces do Quadrilátero as interfaces com melhores condições para uma medida 
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destas são as dos centros urbanos principais, no caso Braga e Guimarães, e as interfaces que permitem 

evitar transbordos, neste caso Nine e Lousado. Além destas, há interfaces onde poderá fazer sentido aplicar 

esta medida mais do que noutras. Na Figura 2.62 estão representadas todas as interfaces e assinaladas a 

verde, além das já referidas, as interfaces onde fará mais sentido aplicar esta medida.  

 

 

Figura 2.62 – Interfaces onde se deverá incentivar o estacionamento de longa duração 

 

Dos pontos da rede de interfaces fora dos centros urbanos, Nine é onde se observa já esta tendência, 

maioritariamente de pessoas vindas de Barcelos, para as quais é mais fiável começar a sua viagem de 

comboio em Nine do que em Barcelos, devido ao mau serviço que existe até Nine. Assim sendo, poderá 

tornar-se necessário o aumento do número de lugares para estacionamento nesta estação, bem como em 

Lousado. 

Das quatro estações principais nos centros urbanos do Quadrilátero, Famalicão e Barcelos não possuem 

parque de estacionamento para a aplicação desta medida. No entanto, junto à estação de Famalicão está 

previsto a construção de um parque de estacionamento, com cerca de 125 lugares, segundo dados da 

Câmara Municipal. Em Barcelos, a articulação necessária entre a estação e a central de camionagem 

poderá vir a resolver a questão do estacionamento. 

 

O número de lugares de estacionamento associados a cada interface explicita-se no quadro seguinte. 
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Quadro 2.34 – Número de lugares de estacionamento nas interfaces 

Interface 

Número de lugares 

de estacionamento 

(incluindo PMRs) 

 Interface 

Número de lugares 

de estacionamento 

(incluindo PMRs) 

Braga 515  Cuca 32 

Guimarães 80  Pereirinhas 48 

Nine 128  Nespereira 50 

Lousado 49  Covas 50 

Esmeriz 50  Couto de Cambeses 55 

Barrimau 41  Arentim 62 

Famalicão 44  Ruílhe 34 

Mouquim 30  Tadim 66 

Louro 66  Aveleda 31 

Caniços 39  Mazagão 20 

Giesteira 40  Ferreiros 29 

Lordelo 98    

 

A interface de Nespereira poderia beneficiar desta medida com mais eficácia se o parque de 

estacionamento estivesse do lado oposto da linha, na proximidade da EN 105. 

2.2.4.3.3. Estrutura de custos e financiamento 

Os custos associados a esta medida não se perspetivam avultados, no entanto terá de contar-se com 

despesas relativas a ações de promoção e incentivo. Se as medidas de incentivo passarem por 

melhoramento dos parques de estacionamento, deverá contabilizar-se por exemplo custos de aquisição e 

instalação de coberturas. 

O benefício desta medida poderá vir a ser contabilizado com o cálculo da potencial redução das 

externalidades se assim o justificar, com vista à sensibilização para o apoio político. 

As estratégias de comunicação e marketing podem estar a cargo ou do Centro de Divulgação da Mobilidade 

ou das respetivas Juntas de Freguesia com o devido apoio do Centro de Divulgação. As respetivas 

autarquias e os operadores beneficiários desta medida, nomeadamente a CP e operadores rodoviários 

urbanos, devem assim ser envolvidos no suporte desta medida. 

 

2.2.4.3.4. Entidades envolvidas 

A concertação necessária entre as Juntas de Freguesia e Câmaras Municipais e os operadores de 

transporte interessados deverá ser assegurada. 

De referir que deverá existir coerência entre as políticas de estacionamento e as infraestruturas de 

transporte público, pois deverá ser desincentivado o estacionamento gratuito nos centros urbanos. Esta 

questão é essencial para o sucesso da medida proposta. 

Deve também ser envolvido o público em geral e nomeadamente os potenciais cidadãos a mudar de hábitos 

e que atualmente se deslocam em viatura própria, assim como organizações ligadas ao ambiente e os 

meios de comunicação locais. 
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2.3. Rede Ciclável 

2.3.1. Desenvolvimento de Redes Cicláveis 

A proposta de uma rede ciclável para os municípios do Quadrilátero dividiu-se em duas tarefas. 

Numa primeira fase procedeu-se à avaliação da rede de ciclovias propostas ou em estudo em cada um dos 

centros urbanos das sedes de concelho. Numa segunda fase realizou-se uma análise que abrangeu todo o 

território e de onde resultou a proposta de uma rede de âmbito regional. 

A Figura 2.63 apresenta as ciclovias existentes nos municípios Quadrilátero. 

Como se pode observar, trata-se de um conjunto disperso e incipiente de troços de via quase todos 

dedicados ao lazer e sem garantirem conectividade ou continuidade de percursos. 

 

Figura 2.63 – Vias cicláveis existentes 
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2.3.1.1. Redes cicláveis urbanas 

De modo a contrariar esta escassez de oferta, a generalidade dos municípios do Quadrilátero ponderam a 

expansão da rede ciclável nos seus territórios. Neste sentido, no âmbito da revisão dos PDM, ou em 

projetos autónomos, existem diversas propostas de redes cicláveis para os centros urbanos das sedes de 

concelho. 

No concelho de Braga, a proposta de rede ciclável que se utilizou como referência foi a que resultou de um 

processo iterativo que contou com diversas contribuições, nomeadamente a equipa de revisão do PDM, da 

Comunidade Intermunicipal do Cávado – através do estudo “Rede de Ciclovias para a Cidade de Braga” 

coordenado pelo Prof. António Pérez Babo, e dos utilizadores de bicicleta representados por associações 

locais. A rede ciclável prevista pode ser observada na Figura 2.64. Está previsto um faseamento a 4 fases 

sendo que a Fase A, primeira a ser concluída, corresponde aos eixos atualmente mais utilizados pelos 

ciclista urbanos de Braga. 

 

       Fonte: Câmara Municipal de Braga, Abril 2014 

Figura 2.64 – Rede ciclável prevista para a cidade de Braga 
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       Fonte: Braga Ciclável 

Figura 2.65 – Linhas de desejo em bicicleta na cidade de Braga 

 

No caso de Vila Nova de Famalicão, a rede ciclável prevista sujeita a análise (Figura 2.66) surge no 

seguimento de um estudo da iniciativa da Câmara Municipal, intitula-se “Estudo Prospetivo para a 

Implementação de uma Rede de Ciclovias na Cidade de Vila Nova de Famalicão” sendo igualmente 

coordenado pelo Prof. António Pérez Babo. 

 

Na Figura 2.67 é apresentada a rede de ciclovias prevista no Plano Diretor Municipal de Guimarães, 

nomeadamente, na Carta de Rede Viária de janeiro de 2012. 
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Fonte: “Estudo Prospetivo para a Implementação de uma Rede de Ciclovias na Cidade de Vila Nova de Famalicão”, Câmara Municipal 

de Vila Nova de Famalicão, dezembro de 2012 

Figura 2.66 – Rede ciclável prevista para a cidade de Vila Nova de Famalicão 

 

Em Barcelos não existe, até ao momento uma rede ciclovias prevista. Segundo o que foi possível apurar, 

está em estudo uma rede de ciclovias urbanas que deverá surgir no âmbito do “Programa das Ciclovias 

Intraurbanas do Cávado”. 

Não havendo ainda uma rede prevista para analisar apresenta-se no presente estudo uma proposta que 

pretende definir a estrutura e princípios fundamentais de intervenção. 

A estrutura de rede que se propõe é a que se apresenta na Figura 2.68. Nela se define os eixos 

fundamentais sobre os quais se considera importante atuar por tipo de intervenção. 
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   Fonte: Revisão do Plano Diretor Municipal de Guimarães, Câmara Municipal de Guimarães, janeiro de 2012 

Figura 2.67 – Rede ciclável prevista para Guimarães 

 

O conceito de intervenção passou por criar uma estrutura principal apoiada em ciclovias que permita a 

acessibilidade a todo o centro urbano, áreas residenciais relevantes, áreas comerciais, equipamentos 

coletivos e interfaces de transporte. Considerou-se relevante também potenciar a ligação à futura Ecovia do 

Cávado que deverá possibilitar a ligação entre os municípios que compõem a Comunidade Intermunicipal 

do Cávado desde Esposende até Amares, passando por Barcelos, Braga e Vila Verde. 

Com exceção dos declives acentuados nas vias de ligação entre o vale do Cávado e o planalto onde se 

encontra o centro da cidade, Barcelos apresenta características orográficas bastante ajustadas à utilização 

da bicicleta enquanto meio de transporte quotidiano. Na Figura 2.69 apresenta-se o declive médio das vias 

da cidade de Barcelos. 
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Figura 2.68 – Rede ciclável proposta para Barcelos 

 

Na área mais plana da cidade, a orografia é favorável e boa parte da rede viária é composta por vias com 

perfis muito generosos que chegam a 18 - 20 metros entre fachadas. 

Neste tipo de vias é possível criar uma rede de ciclovias muito abrangente, segregada e/ou protegida da 

circulação automóvel, garantindo as condições ideais de segurança e conforto na utilização do modo 

ciclável. Nestas vias com perfis mais amplos é possível assegurar a existência de duas faixas de rodagem 

automóvel (uma por sentido), estacionamento paralelo dos dois lados da via, duas faixas de ciclovia 

exclusiva (uma por sentido) e passeios (Figura 2.70). 
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Figura 2.69 - Declive médio das vias da cidade de Barcelos 

 

Em alternativa, pode-se optar por uma ciclovia com dois sentidos totalmente separada da circulação 

automóvel localizada num dos extremos da via entre o estacionamento e o passeio. 

Uma solução deste tipo tem como vantagem, não só a introdução do modo ciclável, mas também o 

ordenamento da circulação e estacionamento automóvel desencorajando as paragens em segunda fila. 

Propõe-se ainda que vias com perfil 2x2, que se encontrem em clara subutilização da capacidade, possam 

ser adaptadas de modo a que, em cada sentido, a via da direita seja transformada em ciclovia protegida. 

 

Figura 2.70 – Exemplo de perfil transversal tipo 
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Encaixa-se neste tipo a Rua de Olivença entre a Rua Vasco da Gama e a Estação de caminho-de-ferro em 

que o número de veículos que aí circula é cerca de 30% da capacidade disponível e a via da direita é, de 

acordo com os levantamentos de estacionamento realizados, usualmente ocupada por estacionamento 

ilegal. 

 

Figura 2.71 – Vias direitas da Rua de Olivença ocupadas com estacionamento ilegal 

 

O acesso aos interfaces ferroviário e rodoviário é um ponto específico de análise e intervenção. Para além 

da transformação preconizada para a Rua de Olivença propõem-se, neste âmbito outras duas intervenções 

complementares. 

Desde logo há que garantir a existência de uma ligação ciclável fácil entre o terminal rodoviário e a estação. 

A proximidade entre estes dois equipamentos é uma mais-valia importante quando se perspetiva o aumento 

da intermodalidade e que não deverá ser desperdiçada. 

Para além de permitir a ligação entre o autocarro e o comboio, este será o eixo preferencial de ligação entre 

o centro da cidade, o terminal rodoviário e a zona nascente do concelho. 

Para a ligação entre a estação ferroviária e o centro propõe-se que se aproveite a reconversão urbanística 

que se vier a realizar nos terrenos das instalações industriais entretanto desativadas no centro da cidade. 

Esta malha (ver Figura 2.68) permitirá garantir a conexão entre a estação ferroviária e o centro de uma 

forma direta, rápida e segura, permitindo também ligar às instalações do Gil Vicente no Estádio Adelino 

Ribeiro Novo. 

Ancorada a esta rede principal sustentada por ciclovias propõe-se a demarcação de outros percursos 

complementares em regime de coexistência com o peão ou com o automóvel. 

Esta rede complementar baseia-se em vias de perfil de dimensão mais reduzida (até cerca de 10 a 12 

metros) localizando-se essencialmente na zona mais antiga da cidade, no acesso ao vale do Cávado e nas 

áreas residenciais a norte e sul da Circular de Barcelos e na envolvente à Rua Alcaides Faria. 

Nestas áreas sugere-se que a circulação das bicicletas se processe em coexistência com os veículos (nas 

vias com circulação motorizada) ou com os peões (nos locais onde o acesso automóvel não é possível). 

Para isso há que garantir que a circulação automóvel se processe dentro dos limites de velocidade 

adequados à partilha do espaço com os utilizadores de bicicleta, concretamente, os 30 km/h. Neste sentido, 

deverá ser realizada uma avaliação de pormenor nos eixos e intersecções por forma a se perceber se estas 
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condições estão asseguradas ou se, pelo contrário, é necessário introduzir alguma correção, 

nomeadamente, medidas de acalmia de tráfego. 

Os percursos sugeridos para os utilizadores de bicicleta deverão também ser apresentados de forma clara 

através de sinalização horizontal (Figura 2.72) e vertical. 

 

Figura 2.72 – Marcação de percursos cicláveis através de sinalização horizontal 

 

Estes princípios de intervenção permitem definir uma estrutura de rede que garantem a acessibilidade em 

modo ciclável em todo o centro urbano em condições de conforto e segurança para todo o tipo de utilizador, 

desde as crianças ao ciclista mais experiente. 

Na restante rede propõe-se que a circulação de bicicletas se faça de uma forma banalizada. 

Globalmente, as redes urbanas cicláveis previstas neste estudo totalizam 152,9 km. Destes, 5,6 km já estão 

construídos. Contam-se ainda 1,8 km correspondentes à ciclovia da variante da Encosta em Braga que 

deverá sofrer uma requalificação importante de modo a ficar em condições apropriadas de segurança e 

circulação (ver Quadro 2.35). 

No que respeita à rede prevista, cerca de 137 km são suportados por ciclovias exclusivas enquanto 2,9 

deverão funcionar em regime de coexistência bicicleta/peão (Barcelos e Braga) e 7,5 em regime de 

coexistência bicicleta/automóvel (exclusivamente em Barcelos). 

Quadro 2.35 – Extensão de rede ciclável por concelho (km) 

Concelho Existente 

Previsto 

Vias em coexistência 
Ciclovias 

exclusivas 
Total Com o 

Automóvel 
Com o 
Peão 

Barcelos 0,0 7,5 0,3 6,9 14,8 

Braga 

Fase A 
 

0,0 2,4 20,0 22,5 

Fase B 
 

0,0 0,2 35,6 35,8 

Fase C 
 

0,0 0,0 11,0 11,0 

Fase D 
 

0,0 0,0 9,2 9,2 

Total 3,2 0,0 2,6 76,0* 78,6 

Guimarães 0,0 0,0 0,0 32,1 32,1 

Vila Nova de Famalicão 2,4 0,0 0,0 21,9 21,9 

Total 5,6 7,5 2,9 136,7 147,3 

*inclui a ciclovia da Variante da Encosta que se prevê requalificar 
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2.3.1.2. Rede ciclável extra-urbana 

Para além das redes cicláveis de caráter urbano estruturou-se um conjunto de percursos de ligação entre as 

sedes de concelho e entre estas e as áreas periurbanas e rurais. 

Na primeira fase fez-se o levantamento das vias dedicadas para a mobilidade ciclável ao nível extra-urbano 

existentes na atualidade. Com estas características contam-se, fundamentalmente, a Ecopista do Ramal de 

Famalicão e a Pista de Cicloturismo Guimarães – Fafe. 

No grupo das vias cicláveis exclusivas previstas de âmbito extra-urbano destaca-se a Ecovia do Cávado. 

Neste momento encontra-se em preparação o “Estudo Preliminar da Ecovia do Cávado” cujo traçado prevê 

o acompanhamento das margens do rio entre Ponte do Porto (na confluência entre os concelhos de Braga e 

Amares) e a Ecovia do Litoral Norte em Esposende. 

A Ecovia do Cávado encontra-se parcialmente construída num troço de, aproximadamente, 1 km na 

freguesia de São Pedro de Merelim, Braga. 

Na revisão do PDM de Braga é proposta uma hierarquia da rede ciclável para o concelho que, para além da 

rede de uso quotidiano, contempla uma rede de uso Cultural/Recreio e uma rede de uso ambiental. 

Na rede de uso cultural e recreio incluem-se percursos suportados na Carta de Património Arqueológico e 

Arquitetónico principalmente as coincidentes com as principais vias romanas da área de estudo, a saber: 

 Via XVII: Braga – Póvoa do Lanhoso; 

 Via XVIII / Via Nova: Braga – Astorga; 

 Via XIX/ Caminho de Santiago Norte: Braga – Ponte de Lima; 

 Via XX: “loca marítima” 

 Caminho de Santiago Sul: Braga – Porto 

 

De acordo com o relatório da Proposta de Acessibilidades, Transportes e Mobilidade da revisão do PDM de 

Braga estes corredores funcionarão em regime de pista ciclável (sem interação com o automóvel). Não é 

claro que seja possível garantir este regime em toda a extensão destas vias já que, provavelmente, será 

necessário garantir o acesso automóvel a proprietários. De qualquer modo, estes são excelentes eixos de 

penetração na cidade de Braga funcionando como alternativa às rodovias principais. 

O ponto menos positivo que se identifica neste âmbito é o facto de, na generalidade da extensão, o 

pavimento presente nestas vias ser o cubo de granito, o que provoca um desconforto considerável aos 

ciclistas.  

Por seu lado a Rede de Qualidade Ambiental disponível no PDM de Braga, assenta fundamentalmente na 

Estrutura Ecológica Municipal e em corredores verdes urbanos. 

Para além da já referida Ecovia do Cávado, esta rede é composta pela ciclovia do Rio Torto que se 

desenvolve ao longo deste canal fluvial até ao Cávado, a ciclovia do Parque das Sete Fontes e do Bom 

Jesus. 
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  Fonte: Revisão do PDM de Braga 

Figura 2.73 – Rede Ciclável Cultural e Ambiental de Braga 

 

Para além das vias cicláveis existentes e previstas nos diversos documentos de planeamento dos 

municípios procurou-se encontrar um conjunto de percursos preferenciais assentes na rede viária da área 

de estudo. Este exercício passou, essencialmente, por tentar resolver um conflito fundamental. 

Por um lado, a área de estudo tem características orográficas difíceis para utilização da bicicleta havendo 

poucos percursos extensos e contínuos com declives inferiores a 5%. 

Por outro lado, os poucos corredores existentes nestas condições (declives médios inferiores a 5%) estão 

ocupados com os principais eixos viários da região, nomeadamente, a EN 14, a EN 101, a EN 103, a EN 

204 e a EN 206. A velocidade praticada pelos automóveis e a elevada carga de tráfego a que estas vias 

estão sujeitas não permite que a circulação em bicicleta seja aconselhável de uma forma generalizada para 

todos os cidadãos. Será sempre uma solução à disposição dos utilizadores mais experientes com 

capacidade para impor a sua presença na via nestas circunstâncias mas, claramente, não se afiguram 

como percursos preferências para a mobilidade ciclável em meio extra-urbano. 
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Houve então que selecionar um conjunto de vias secundárias (estradas e caminhos municipais) que 

permitissem garantir o máximo de conectividade e continuidade de modo a se formar uma rede preferencial 

para a utilização da bicicleta. 

Para a realização desta tarefa recorreu-se a três inputs fundamentais, a saber: 

 Declives médios das vias; 

 Índice de compatibilidade entre o automóvel e a bicicleta; 

 Percursos cicláveis mais usados. 

 

A Figura 2.74 apresenta os declives médios nas vias da área de estudo. Como se pode verificar, existe um 

elevado número de troços de via com declive médio superior a 5% e, por essa razão de utilização difícil em 

bicicleta pela maioria dos cidadãos. Este facto ganha uma relevância acentuada em toda a área a nascente 

da A3 na ligação entre os concelhos de Guimarães e Braga. 

 

Figura 2.74 – Declives médios das vias 
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O índice de compatibilidade entre o automóvel e a bicicleta resulta do pressuposto que o conforto sentido e 

a segurança percebida pelos utilizadores de bicicleta em determinada via varia inversamente com a 

velocidade praticada pelos automóveis, volume de tráfego global por faixa de rodagem e percentagem de 

veículos pesados. 

Para cada um destes parâmetros definiu-se uma escala de um a cinco conforme os limiares que se 

apresentam no Quadro 2.36. 

 

Quadro 2.36 – Limiares dos parâmetros para o indicador de compatibilidade entre a bicicleta e o automóvel 

Valor do 
Parâmetro 

Velocidade Tráfego Pesados 

Velocidade 
máxima legal 

(km/h) 

Veículos / hora 
/ via 

Percentagem 
de Pesados 

1 <40 <50 <2% 

2 50 51-150 4% 

3 60 151-250 6% 

4 65 251-350 8% 

5 >75 351-450 >10% 

 

O índice de compatibilidade entre o automóvel e a bicicleta é calculado pela soma dos parâmetros 

resultando a escala que se apresenta no Quadro 2.37. 

 

Quadro 2.37 – Índice de compatibilidade entre o automóvel e a bicicleta 

Índice de 
compatibilidade 

Soma dos 
Parâmetros 

Adequação da Via à Circulação Ciclista 

1 <4 
A via pode ser utilizada por ciclistas experientes ou esporádicos 
mas precisa de melhorias para a utilização por parte de crianças 

2 4-6 
A via pode ser utilizada por ciclistas experientes mas precisa de 
melhorias para a utilização por parte de ciclistas esporádicos ou 
crianças 

3 7-9 
A via necessita de melhorias para ser utilizada por ciclistas 
experientes e não é recomendável para ciclistas esporádicos e 
crianças 

4 >9 
Via não recomendável para qualquer tipo de ciclista. Só utilizável 
por ciclistas experientes em caso de inexistência de alternativa 

 

A Figura 2.75 apresenta a distribuição geográfica do Índice de Compatibilidade entre a bicicleta e o 

automóvel. 
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Figura 2.75 – Índice de compatibilidade entre a bicicleta e o automóvel 

 

Por fim, no sentido de perceber qual o uso que os utilizadores da bicicleta fazem da rede viária do 

Quadrilátero procedeu-se à recolha dos percursos guardados via GPS e adicionados ao site 

www.ondepedalar.com. Recolheu-se um total de 143 percursos cujo resultado agregado pode ser 

consultado na Figura 2.76. 

Da sua observação pode-se notar que diversos percursos são realizados nas estradas cujo índice de 

compatibilidade entre o automóvel e a bicicleta não o recomendaria. Este facto aponta para dois aspetos 

fundamentais. Por um lado, os ciclistas que utilizam o site em causa têm elevada experiência o que lhes 

permite partilhar a via com volumes de tráfego elevados a circular em velocidades altas. Por outro lado, 

denota também alguma ausência de alternativa para definir percursos não assentes nas estradas de 

hierarquia mais alta. 

http://www.ondepedalar.com/
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  Fonte: www.ondepedalar.pt 

Figura 2.76 – Percursos relatados por utilizadores de bicicleta 

 

Como corolário deste exercício de análise resultou a rede de percursos cicláveis extra-urbanos preferenciais 

que se apresenta na Figura 2.77. 

A rede pretende contemplar três tipos de ligações, nomeadamente: 

 Ligações entre as quatro sedes de concelho; 

 Ligações entre as sedes de concelho e a envolvente periurbana e rural; 

 Ligações ao exterior da área de estudo. 

 

Sempre que possível, promoveu-se a continuidade com as redes urbanas e periurbanas de vias cicláveis 

protegidas. Este fator teve maior relevância na ligação à rede de âmbito cultural e ambiental do concelho de 

Braga. 

Para além dos percursos extra-urbanos incluiu-se nesta rede um conjunto de vias pertencentes às redes de 

ciclovias urbanas como forma de permitir a ligação e continuidade entre os dois níveis. 
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Figura 2.77 – Rede de percursos cicláveis extra-urbanos preferenciais 

 

Esta rede totaliza 614 quilómetros sendo que destes, apenas 162 dizem respeito a vias exclusivas ou 

protegidas. Os restantes 452 quilómetros processam-se em regime de via banalizada ou coexistência 

(Quadro 2.38). 

 

Quadro 2.38 – Extensão da rede por tipo de via e concelho (km) 

Concelho 
Vias exclusivas 
ou protegidas 

Via banalizada 
ou de 

coexistência 
Total 

Barcelos 26 209 236 

Braga 82 58 140 

Guimarães 34 80 114 

Vila Nova de 
Famalicão 

19 105 125 

Total Geral 162 452 614 
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No Quadro 2.39 apresenta-se a distribuição concelhia das vias exclusivas ou protegidas. Do total extensão 

de via deste tipo, 21 km já existem na atualidade. Estes dizem respeito à Ecopista do Ramal de Famalicão 

(10,5 km), à Pista de Cicloturismo Guimarães – Fafe (7,5 km), Ciclovia Taipas – AvePark (1,5 km) e Ecovia 

do Cávado (1 km em Merelim - São Paio). 

Relativamente à rede de vias exclusivas ou protegidas prevista, 64 km dizem respeito aos troços das redes 

urbanas que foram considerados neste âmbito para dar coerência e continuidade à rede extra-urbana. 

De entre a restante rede deste tipo, 38 km estão previstos na rede Cultural e Ambiental do PDM de Braga e 

39 km compõem a Ecovia do Cávado. Esta Ecovia que está a ser estudada no âmbito da CIM Cávado 

contará, na área de estudo, 22 km no concelho de Barcelos e 17 no território bracarense. 

 

Quadro 2.39 – Extensão da rede extra-urbana exclusiva ou partilhada por concelho (km) 

Concelho Existente 

Previsto 

Ecovia do Cávado 
Rede Cultural / 

Ambiental de Braga 
Redes 

Urbanas* 
Total 

Barcelos 0 22 0 5 26 

Braga 1 17 38 26 81 

Guimarães 9 0 0 25 25 

Vila Nova de Famalicão 11 0 0 9 9 

Total Geral 21 39 38 64 141 

* Só inclui troços fundamentais para complementar a rede extra-urbana     

 

Como se referiu atrás, a definição desta rede foi sujeita a diversas dificuldades ligadas à carência de 

percursos planos sem interferência com o tráfego automóvel.  

De acordo com o índice de compatibilidade da bicicleta com o automóvel, apresenta-se na Figura 2.79, a 

rede ciclável em função do tipo de utilizador indicado para cada troço de via incluído na rede. 

Considera-se que as vias cicláveis exclusivas ou protegidas poderão ser utilizadas em segurança por todas 

as classes de ciclistas, nomeadamente, crianças, utilizadores esporádicos e experientes. 

Nas restantes vias com utilização partilhada, o tipo de utilizador indicado depende do índice de 

compatibilidade entre a bicicleta e o automóvel. 

Como se pode observar, devido à necessidade de garantir a continuidade de percursos teve que se incluir 

alguns troços de via em que o nível de tráfego atual e as condições geométricas não são as ideais para a 

utilização da bicicleta. 

Nestes locais recomenda-se a realização de um estudo apurado de pormenor de modo a avaliar em que 

medida deverão ser realizadas intervenções que permitam aumentar o nível de segurança e conforto dos 

ciclistas. 

De acordo com o Quadro 2.40, cerca de 162 km de rede poderão ser utilizados por qualquer tipo de 

utilizador (inclui 64 km de vias pertencentes às redes urbanas). Cerca de 211 km estão indicados para todo 

o tipo de utilizadores exceto as crianças. 

Os restantes 242 km estão indicados apenas para utilizadores experientes. Destes, em 34 km de via 

considera-se importante proceder-se a avaliações locais de pormenor no sentido de melhorar as condições 

cicláveis. 
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Quadro 2.40 – Extensão da rede extra-urbana por tipo de utilizador (km) 

Concelho 
Crianças / 

Esporádicos / 
Experientes 

Esporádicos / 
Experientes 

Experientes 

Experientes 
(necessidade de 

possível 
intervenção na 

via) 

Total 

Barcelos 26 116 82 10 236 

Braga 82 25 24 8 140 

Guimarães 34 31 42 6 114 

Vila Nova de Famalicão 19 38 59 9 125 

Total 162 211 208 34 614 

 

 

Figura 2.78 – Percursos cicláveis extra-urbanos de acordo com o nível de experiência do utilizador 

 

A Figura 2.79 apresenta os declives médios da rede extra-urbana. 

Como se referiu anteriormente, houve a necessidade de incluir troços de via com inclinação superior a 5% 

de modo a garantir conectividade e continuidade de percursos. Cerca de 12% da rede encontra-se nestas 
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condições sendo que, é nos concelhos de Braga e Guimarães que o seu peso é maior com cerca de 16 e 

18%, respetivamente. 

 

Quadro 2.41 – Extensão da rede extra-urbana em função do limiar de declive médio das vias (km) 

Concelho Até 2,5% 
Entre 2,5% e 

5% 
Mais que 5% Total 

Barcelos 75 137 23 236 

Braga 60 58 22 140 

Guimarães 30 63 20 114 

Vila Nova de 
Famalicão 37 76 11 125 

Total 203 335 76 614 

 

 

Figura 2.79 – Percursos cicláveis extra-urbanos de acordo com o declive das vias 
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A implementação desta rede em via banalizado ou coexistência, com as devidas adaptações que uma 

análise de mais pormenor venha a suscitar, deverá ser sustentada por diversas tarefas. 

Desde logo há que marcar os percursos no terreno. Essa marcação deverá ser feita com recurso a 

sinalização vertical e, sempre que necessário, marcas no solo. A Figura 2.80 apresenta diversos exemplos 

de marcação de percursos cicláveis utilizados internacionalmente. 

 

Figura 2.80 – Exemplos de sinalização de encaminhamento para utilizadores de bicicleta 

 

No entanto, a divulgação dos percursos não poderá ficar só por sinalização no terreno. Deverão ser 

produzidos mapas da rede em papel mas também em formato digital para divulgação online e através de 

aparelhos recetores de GPS. 

 

Figura 2.81 – Percursos cicláveis cartografados 

 

Outro aspeto a ter em consideração na marcação destes percursos cicláveis preferenciais passa pelo 

fornecimento de informação aos condutores no sentido de os alertar sobre a provável presença de ciclistas 

na estrada. Alguns exemplos de informação deste tipo apresentam-se na Figura 2.82. 
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Figura 2.82 – Informação aos condutores sobre a presença de utilizadores de bicicleta 

 

2.3.1.3. Avaliação das redes 

A avaliação das redes de ciclovias urbanas descritas foi realizada através do confronto entre aquilo que é a 

rede instalada ou proposta e os padrões de mobilidade da população presente. 

Apesar de ser um modo de transporte barato e de acesso fácil em praticamente qualquer lugar, é sabido 

que conforme a distância e o motivo da viagem a probabilidade de se utilizar o modo ciclável varia 

consideravelmente. 

Assim, de acordo com a caracterização realizada no âmbito do Inquérito à Mobilidade da População 

Residente, considerou-se que o mercado potencial de captação de utilizadores para o modo ciclável 

corresponde aos indivíduos que realizam deslocações sozinhos com uma distância até 10 km por motivos 

que não sejam “em serviço”, saúde. 

Obviamente, este enquadramento da procura potencial para o modo ciclável é uma simplificação. 

Certamente haverá alguns utilizadores que farão viagens de bicicleta superiores a 10 km e outros que, 

apesar de terem acompanhantes nas viagens (crianças, por exemplo) poderão optar por realizar a viagem 

de bicicleta. 

No entanto, o perfil de utilizador tipo abarca a grande maioria dos utilizadores atuais e futuros pelo que se 

considera uma boa forma de definir o mercado potencial de captação para o modo ciclável. 

Neste sentido, foram identificadas as zonas onde as viagens que se encaixam neste perfil têm um maior 

peso. Esta análise encontra-se patente na Figura 2.83, onde é possível identificar quais as zonas em que as 

viagens (iniciadas ou terminadas) com as características definidas têm uma maior densidade. 

Através dela é possível perceber que todas as zonas identificadas com maior potencial estão servidas pelas 

redes cicláveis previstas e propostas. 
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Figura 2.83 – Potencial ciclável (viagens/ha) 

 

Da avaliação realizada conclui-se que as redes cicláveis idealizadas estão de acordo com os padrões de 

mobilidade, em particular no universo das viagens com maior probabilidade de virem a ser captadas para o 

modo ciclável. 

No entanto, a definição dos eixos principais onde implantar a rede não é suficiente para garantir o seu 

sucesso na captação de utilizadores para o modo ciclável. Neste aspeto há três fatores fundamentais a ter 

em conta. 

Desde logo há que escolher o tipo de vias cicláveis mais adequadas a cada situação de modo a garantir a 

máxima segurança aos utilizadores. Para além dos elementos lineares, deve ser dada especial atenção ao 

tratamento das intersecções. As fases de projeto e de obra são também cruciais na implementação de uma 

rede ciclável. 

O segundo aspeto a ter em consideração é a capilaridade das redes cicláveis urbanas. As ciclovias 

analisadas permitem estruturar a rede dando acesso aos principais geradores das cidades. No entanto, não 
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garantem por si só o acesso porta-a-porta. Para isso há que considerar um segundo nível de rede ciclável 

de acesso local. 

Esta rede ciclável de acesso local poderá funcionar de forma indiferenciada na rede viária de proximidade 

sempre que se garanta compatibilidade com a circulação automóvel. Para isso, sempre que necessário, 

deverão ser adotadas medidas que promovam a redução de velocidade automóvel para valores não 

superiores a 30 km/h. 

Nos locais em que as condições de compatibilidade não sejam totalmente garantidas dever-se-á optar pela 

extensão da rede de ciclovias por forma a garantir o máximo conforto e segurança aos utilizadores da 

bicicleta enquanto modo de transporte quotidiano. 

Por fim, o último fator importante a considerar é a distribuição de locais de apoio aos ciclistas 

nomeadamente locais de parqueamento de bicicletas. 

2.3.2. Rede de Estacionamento de Bicicletas 

Uma rede de vias cicláveis só é realmente útil se for acompanhada por uma ampla rede locais de 

estacionamento de bicicletas. 

Esta rede deve estar bem distribuída nas áreas urbanas ao longo das redes cicláveis, junto aos principais 

geradores de tráfego e áreas residenciais. 

Com uma boa rede de estacionamento de bicicletas pretende-se: 

 Satisfazer as necessidades da parcela da população que já usa a bicicleta nas suas deslocações; 

 Prevenir situações de roubo e vandalismo; 

 Encorajar mais pessoas a utilizar a bicicleta; 

 Limitar o efeito visual negativo do estacionamento desordenado de bicicletas; 

 Encorajar a utilização de negócios locais nos centros das cidades em detrimento das grandes 

superfícies localizadas fora dos centros urbanos. 

 

As áreas de estacionamento de bicicletas deverão ter as seguintes características: 

 Localizar-se o mais perto possível do local de acesso do destino que servem de uma forma visível, 

acessível e conveniente; 

 Devem localizar-se onde os utilizadores se sintam confortáveis e seguros em deixar as bicicletas. 

Devem também ser alvo de limpeza e manutenção frequentes; 

 Bem desenhadas com locais de estacionamento adaptáveis a diferentes tipos e tamanhos de 

bicicletas. Devem ser espaçosas de modo a facilitar as operações de entrada e saída; 

 Devem ter capacidade suficiente (cerca de 20% acima da procura máxima usual). 

 

Os utilizadores de bicicletas têm características e necessidades diversas. Por exemplo, nos terminais de 

transporte coletivo onde as bicicletas podem ficar estacionadas durante longos períodos, a segurança é um 

aspeto crucial. Idealmente, nestas circunstâncias o estacionamento destinado aos utilizadores do transporte 

coletivo deve estar num local fechado, coberto e vigiado. 

Os clientes de lojas valorizam mais a proximidade à entrada e a quantidade de espaço disponível. No caso 

das crianças, a principal preocupação é a necessidade dos estacionamentos poderem ser vigiados e 

assegurar a sua adequabilidade à dimensão reduzida das bicicletas. 
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Os estacionamentos de bicicletas devem localizar-se preferencialmente à superfície. Se, por razões de 

segurança, for necessário providenciar locais de estacionamento em cave, então nunca se deverá ir para 

além do nível -1. 

Os estacionamentos associados a atividades de curta duração (compras, por exemplo) não deverão ser 

colocados a mais de 25 metros da entrada. No caso de atividades de longa duração (utilizadores de 

transporte coletivo, por exemplo) tolera-se uma distância máxima de 50 metros. Em qualquer caso, o 

estacionamento de bicicletas nunca deverá ser instalado a uma distância da entrada superior ao 

estacionamento automóvel mais próximo (com a exceção eventual do estacionamento destinado a pessoas 

com mobilidade reduzida). 

Os suportes de estacionamento deverão, preferencialmente, ser do tipo Sheffield ou “tipo A” sendo de evitar 

a todo o custo as soluções em que a bicicleta fica presa por uma roda.  

  

Figura 2.84 – Soluções de estacionamento de bicicletas 

 

O reduzido número atual de utilizadores quotidianos de bicicleta não aconselha à imposição de parâmetros 

de dimensionamento demasiado exigentes. No entanto, de uma forma indicativa, sugerem-se os parâmetros 

que se apresentam no Quadro 2.42.  

Não sendo demasiado exigentes, estes parâmetros, a serem cumpridos, permitirão estabelecer uma 

primeira base de oferta que sirva de suporte à expansão do universo de utilizadores. 

 

Quadro 2.42 – Parâmetros de dimensionamento de áreas de estacionamento de bicicletas 

Uso Número de estacionamentos de bicicletas aconselhado 

Escolas básicas ou 
secundárias 

10% do número de estudantes mais 3% do número de funcionários 

Instituições de Ensino 
Superior 

6% do número de estudantes mais 3% do número de funcionários 

Residências de estudantes 1 por cada 3 residentes 

Comércio 1 por cada 300 m2 ou 5-10% do número de lugares de estacionamento 
automóvel 

Equipamentos desportivos 10-20% do número de lugares de estacionamento automóvel 

Cinema / Restaurante 5-10% do número de lugares de estacionamento automóvel 

Industrial 2-5% do número de lugares de estacionamento automóvel 

Edifícios residenciais 1 estacionamento por apartamento 

Interfaces de transporte 
público 

Varia conforme a utilização 

Fonte: adaptado de http://www.vtpi.org 

http://www.vtpi.org/
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Associadas às mais importantes áreas de estacionamento de bicicletas (na Universidade ou nos interfaces 

de transporte coletivo, por exemplo) poderão se instalar estações públicas de manutenção e reparação de 

bicicletas como a que se apresenta na Figura 2.85. 

 

Figura 2.85 – Estação de manutenção e reparação de bicicletas 

 

Estas estruturas adaptam-se a qualquer tipo de bicicleta, possuem ferramentas e bomba de ar. Permite aos 

utilizadores efetuarem pequenas operações de manutenção de uma forma expedita no local de utilização da 

bicicleta. Pode estar associada a uma máquina de vending destinada a disponibilizar produtos específicos 

para bicicletas. 

2.3.3. Aposta no sistema de Bikesharing de gestão supra municipal 

Os principais objetivos associados à implementação de um sistema de bicicletas partilhadas nas áreas 

urbanas do Quadrilátero são os seguintes: 

 Contribuir para a resolução dos problemas associados ao último km das viagens em transporte 

coletivo, sendo assim possível aumentar a área de influência dos sistemas de transporte público 

sem custos de investimento demasiado elevados; 

 Contribuir equilibrar a utilização dos diversos modos de transporte mitigando a crescente utilização 

do transporte individual motorizado; 

 Redução das emissões poluentes. 

 

Genericamente, este tipo de sistemas apresenta as seguintes vantagens para as cidades / comunidades 

onde são instalados: 

 Redução do congestionamento e melhoria da qualidade do ar; 

 Aumento de acessibilidade a locais que se encontram a uma distância superior àquela que seria 

desejável através de uma viagem a pé; 

 Aumento do alcance dos sistemas de transporte coletivo; 

 Melhoria da imagem da bicicleta enquanto meio de transporte urbano; 

 Melhoria do estado de saúde global da população; 
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 Atração de novos utilizadores da bicicleta; 

 Melhoria da imagem das cidades onde se instalam sistemas de bicicletas partilhadas; 

 Geração de investimento local para apoio aos utilizadores de bicicleta. 

 

A adoção de um sistema deste tipo deverá estar sempre ancorada num grande suporte por parte dos 

principais decisores políticos. Sem este apoio e entusiasmo será muito difícil ultrapassar as barreiras que se 

apresentarão durante o percurso desde a idealização do sistema até ao seu funcionamento em velocidade 

de cruzeiro. 

2.3.3.1. Características do sistema de bicicletas partilhadas 

Um sistema de bicicletas partilhadas deverá apresentar as seguintes características fundamentais: 

 Rede de estações densa; 

 Bicicletas confortáveis destinadas ao dia-a-dia e com tamanho e componentes especialmente 

desenhadas para desencorajarem o roubo e revenda; 

 Sistema de check-in e check-out fácil de utilizar e totalmente automatizado; 

 Sistema de rastreio sem fios como RFIDs1 que permita identificar o utilizador e os locais de recolha 

e devolução das bicicletas; 

 Monitorização em tempo real da taxa de ocupação das estações através de comunicações sem fios 

como GPRS2, por exemplo; 

 Disponibilização de Informação em tempo real aos utilizadores através de diversas plataformas 

como a internet, aplicações para smartphones/ tablets e terminais nas estações; 

 Sistema de tarifação destinado ao incentivo de viagens curtas e maximização do número de viagens 

por bicicleta e por dia. 

 

2.3.3.2. Definição da área de cobertura 

Para efeitos de pré-dimensionamento do sistema define-se como área de cobertura proposta para o sistema 

de bicicletas partilhadas as zonas classificadas como “Urbanas Centrais”. 

Independentemente de, nesta fase, para efeitos de dimensionamento, se definir a área de cobertura desta 

forma, posteriormente, em fase de planeamento detalhado e implementação a mesma poderá ser adaptada 

de modo a abranger determinados locais que se encontram próximos mas fora dos limites definidos. Por 

exemplo, apesar de o campus da Universidade do Minho em Braga se encontrar fora do que foi definido 

como área urbana central é natural e desejável que o sistema de bicicletas partilhadas seja estendido até lá. 

A Figura 2.86 apresenta as áreas urbanas centrais das quatro sedes de concelho. 

                                                      

1
 Radio-frequency identification devices 

2
 General packet radio service 
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Figura 2.86 – Áreas Urbanas Centrais 

 

O Quadro 2.43 apresenta as características das áreas urbanas centrais para efeitos de pré-

dimensionamento do sistema de bicicletas partilhadas proposto. 

 

Quadro 2.43 – Dimensão das Áreas Urbanas Centrais 

Concelho 
Área 
(km

2
) 

População 
(residentes) 

Barcelos 2,7 15 761 

Braga 5,7 50 897 

Guimarães 5,1 25 809 

Vila Nova de Famalicão 2,6 12 115 

Total 16,0 104 582 
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2.3.3.3. Dimensionamento do sistema 

Com base nestas características das áreas urbanas centrais é possível efetuar um pré-dimensionamento do 

sistema recorrendo a valores médios indicativos. 

Os parâmetros a considerar são a densidade de estações, densidade de bicicletas e rácio de bicicletas por 

estação. 

No que respeita à densidade das estações adotou-se um valor de 5 estações por km
2
. Daqui resulta que 

cada estação terá, em média, uma área de influência correspondente a um círculo com um raio de 

aproximado de 250 metros. Ou seja, em média, em qualquer lugar das áreas urbanas centrais existirá uma 

estação de bicicletas partilhadas a menos de 250 metros. 

Para a densidade de bicicletas propõe-se um valor de 5 bicicletas disponibilizadas ao público por cada l000 

habitantes. Para além destas deverá ser considerado um valor de reserva de cerca de 20% do total de 

bicicletas disponibilizadas. Estas bicicletas de reservas destinam-se a permitir a substituição temporárias 

daquelas que necessitam de alguma intervenção de manutenção ou ao aumento temporário da oferta 

devido a um pico de procura. 

 

Tendo em conta que por cada bicicleta disponibilizada deverá haver pelo menos o dobro de locais de 

estacionamento propõe-se que, em média, as estações deverão ter cerca de 13 lugares de estacionamento 

de bicicletas. Obviamente, nas zonas com maior procura potencial deverão existir mais lugares de 

estacionamento de bicicletas. 

No Quadro 2.44 apresenta-se o dimensionamento proposto para o sistema de bicicletas partilhadas de 

acordo com os parâmetros apresentados. 

 

Quadro 2.44 – Pré-dimensionamento do sistema de Bicicletas Partilhadas 

Concelho Estações 
Bicicletas 

disponibilizadas 
Pontos de 

Estacionamento 

Dimensão Média 
Estações 

(pontos de 
estacionamento)  

Barcelos 13 79 158 12 

Braga 28 254 509 18 

Guimarães 26 129 258 10 

Vila Nova de Famalicão 13 61 121 9 

Total 80 523 1046 13 

 

Note-se que os valores adotados resultam da aplicação de valores mínimos para este tipo de sistemas. 

Pretende-se instalar um sistema funcional mas sem sobrecarregar em demasia o Quadrilátero no que se 

refere aos custos de investimento e de operação. Como se trata de um sistema escalar, caso venha a ter 

uma procura que o justifique, pode ser facilmente aumentada a sua dimensão estendendo-o a outras áreas 

ou aumentando a densidade de estações na área urbana central. 

2.3.3.4. Estrutura de custos 

Os custos de investimento incluem estações, bicicletas, equipamento de redistribuição, centro de controle, 

software e outro equipamento. 

Com base nos investimentos recentes realizados em Portugal com a instalação de sistemas deste tipo cujo 

volume de investimento foi publicitado na comunicação social estima-se que o investimento com a 

instalação do sistema com a dimensão preconizada ronde 1,5 milhões de euros. Estes custos poderão ter 
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uma redução relevante se as obras de construção civil para a instalação das estações forem realizadas 

diretamente pelos serviços técnicos dos municípios seguindo as especificações do fornecedor que venha a 

ser selecionado. 

Por norma, os municípios que instalaram sistemas de bicicletas partilhadas tiveram acesso a financiamento 

comunitário na ordem dos 80%. Assim sendo, a comparticipação local rondaria os 300 mil euros. 

Os custos operacionais são muito difíceis de estimar uma vez que dependem em grande medida da 

entidade que procederá às atividades de operação e manutenção do sistema. Os municípios poderão 

incorporar parte dos custos operacionais, por exemplo, designando pessoal dos quadros do município para 

as atividades de relocalização das bicicletas. 

 

As componentes de custos operacionais a considerar são: 

 Pessoal 

A operação do sistema de bicicletas partilhadas pressupõe a existência de pessoal administrativo e 

gestão, manutenção, distribuição das bicicletas e atendimento ao utilizador. Como se referiu, pelo 

menos parte deste pessoal pode sair diretamente dos quadros dos município e/ou partilhados com 

outros serviços camarários ou serviços de mobilidade. 

 Redistribuição de bicicletas 

A utilização das bicicletas nem sempre é simétrica. Durante o dia e passado algum tempo de 

operação é possível que as bicicletas se acumulem mais em algumas zonas do que noutras. Para 

além disso, é previsível que em determinados períodos do dia haja uma maior necessidade de 

bicicletas em determinados locais para satisfazer as necessidades dos movimentos pendulares. 

Neste sentido é necessário proceder à redistribuição das bicicletas de umas estações para outras. 

Os custos associados a esta rubrica incluem, para além do pessoal, os custos de operação de pelo 

menos, uma viatura por sede de concelho. 

 

 Manutenção 

Na manutenção inclui-se as bicicletas e as estações. As atividades de manutenção podem ser 

preventivas (referentes a ações de rotina) ou corretivas. Para além do pessoal, os custos de 

manutenção incluem os materiais de limpeza/reparação. Poderão incluir também custos de 

contratação de serviços especializados para a realização de intervenções especiais nas estações. 

 Sistema de controlo e de apoio ao utilizador 

Os custos associados com o sistema de controlo prendem-se apenas com a manutenção do 

sistema de gestão que permite efetuar a entrega e recolha de bicicletas por parte dos utilizadores e 

reportar informações sobre o nível de utilização associado a cada estação. 
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 Marketing e informação ao utilizador 

A informação aos potenciais utilizadores é fundamental para promover o sucesso de um sistema de 

bicicletas partilhadas. Neste âmbito, os primeiros meses de operação são fundamentais já que, para 

além da promoção do sistema, é necessário proceder à explicação do seu funcionamento. 

Os meios de promoção poderão ser muito variados. Podem passar por ações diretas junto dos 

grupos com maior potencial de utilização (estudantes, utilizadores de transporte coletivo…), site, 

redes sociais, órgãos locais de comunicação social, outdoors… 

 Seguros 

A entidade gestora do sistema deverá investigar os custos associados à contratualização de 

seguros para prevenir situações de vandalismo e roubos de modo a estimar a pertinência da sua 

adoção.  

 

2.3.3.5. Financiamento 

As fontes de financiamento do sistema dependem do tipo de custos a cobrir. 

Assim, os custos de investimento inicial têm, por norma, uma origem pública. Como se referiu atrás, os 

sistemas instalados em Portugal têm recorrido a financiamento comunitário que tendem a cobrir cerca de 70 

a 80% dos custos de investimento. 

Outra fonte relevante para cobrir os custos de investimento poderá ser o patrocínio por parte de alguma 

entidade privada. Esta é uma realidade comum internacionalmente em que inclusivamente são vendidos 

direitos de naming. São exemplos desta opção o patrocínio dos sistemas de Nova Iorque e Londres 

patrocinados pelo City Bank (City Bike) e Barklays Bank (Barklays Cycle Hire), respetivamente. Outras 

opções de patrocínio que não envolvam naming passam pela introdução de logos do patrocinador nas 

bicicletas e material promocional. 

Outras fontes que poderão contribuir para o investimento são promotores privados interessados em colocar 

estações junto aos seus empreendimentos. Incluem-se neste ponto unidades comerciais (novas ou pré 

existentes) ou empreendimentos de habitação ou escritórios. É provável que este tipo de investidores só 

apareça em fases posteriores se o sistema de bicicletas partilhadas provar ser um sucesso. 

É desejável que uma parte importante dos custos operacionais seja coberta pelas receitas provenientes das 

taxas de utilização do serviço. 

A estrutura tarifária deste tipo de serviços varia conforme o tipo de utilização. O acesso ao sistema pode ser 

realizado através de uma subscrição ou por cada utilização única. 

Na opção de subscrição o utilizador é obrigado a registar-se tendo depois acesso ao serviço um número 

ilimitado de vezes durante o período de subscrição (um dia, uma semana, um mês, um ano…). Na opção de 

utilização única é feito um pagamento correspondente a essa utilização. 

Por norma são promovidas as deslocações curtas pelo que nas subscrições prevê-se que as utilizações 

tenham uma duração inferior a 30 ou 45 minutos. Se o período for superior então é cobrada uma taxa extra 

crescente conforme o período excedente. Usualmente é imposto um intervalo mínimo entre utilizações 

sucessivas (15 minutos, por exemplo). 

Usualmente, os utilizadores esporádicos representam uma parte mais reduzida da procura mas maior das 

receitas. Após algumas utilizações esporádicas em que tomam contato com o serviço, parte dos utilizadores 

tende a optar por uma subscrição de longa duração. 

Em média, nos sistemas instalados na Europa, Estados Unidos, Ásia e América do Sul, em velocidade de 

cruzeiro, o número de utilizadores de longa duração tendem a representar cerca de 60% das viagens contra 

40% provenientes dos esporádicos. 
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A taxa de cobertura dos custos operacionais pelas receitas provenientes da utilização do sistema é um 

indicador importante sobre a sua saúde financeira. A maior parte dos sistemas não cobre totalmente os 

custos operacionais com as receitas de utilização. A taxa de cobertura dos custos permitirá estimar a 

necessidade de recorrer a subsídios públicos, patrocínios e receitas de publicidade. 

Em diversos municípios portugueses que têm instalado sistemas de bicicletas partilhadas tem-se optado 

pela disponibilização gratuita aos residentes. Esta opção pode resultar em diversos problemas a médio 

prazo para o funcionamento do sistema: 

 Sendo gratuito o serviço pode ser desvalorizado pelos residentes ficando por isso mais sujeito a 

atos de vandalismo / roubo; 

 A não geração de receitas próprias provenientes dos utilizadores irá sobrecarregar o erário público 

ficando demasiado sujeito a flutuações das disponibilidades financeiras dos municípios; 

 De momentos de menor disponibilidade financeira dos municípios para suportarem os custos 

operacionais do sistema resultará a degradação do sistema com a diminuição da qualidade de 

serviço donde resultará menor utilização e o afastamento de eventuais patrocinadores que não se 

quererão associar a um serviço com má imagem; 

 Se se optar por instalar um serviço gratuito será muito difícil torna-lo posteriormente um serviço 

pago sem que daí resulte uma insatisfação generalizada da população. 

 

Por estas razões sugere-se que o serviço seja pago. A definição das tarifas a pagar nas diversas 

modalidades de acesso (subscrição anual, mensal, semanal, diária, ou utilização única), deverá ser aferido 

em fase de planeamento detalhado do sistema. 

Deverá ser realizada uma estimativa inicial do volume de utilização repartida pelos vários tipos de acesso 

conforme o nível tarifário adotado sendo assim possível estimar as receitas provenientes dos utilizadores e 

a necessidade de recorrer a outras fontes de financiamento para cobrir os custos operacionais (patrocínios, 

publicidade, financiamento público). 

Apesar de se considerar que o serviço deve ser genericamente pago admite-se algumas exceções a esta 

regra. Assim, poderá ser aconselhável que, durante um período experimental (1 a 3 meses), o acesso seja 

gratuito mediante o registo dos utilizadores. O caráter excecional do período experimental deverá ser 

claramente explicitado aos utilizadores apresentando-se o tarifário previsto assim que acabe o período 

experimental. Este período experimental permitirá aos residentes / visitantes terem um primeiro contato com 

o serviço e à entidade gestora afinar a operação diária do sistema e acumular uma base inicial de 

utilizadores. 

Para além deste período experimental poderá ser ponderada a atribuição de isenções ou reduções de 

tarifário como medida de ação social à semelhança do que acontece com os serviços de transporte coletivo. 

Por fim, como forma de promover a intermodalidade e a transferência de passageiros do transporte 

individual para o transporte coletivo deverão ser consideradas isenções ou reduções aos subscritores de 

passes ou assinaturas dos transportes coletivos. Como se referiu anteriormente, este tipo de serviços tem 

como grande benefício a contribuição para resolver o problema do “último quilómetro” que é uma das 

grandes desvantagens comparativas do transporte coletivo para o transporte individual. 

Estas mesmas reduções / isenções deverão também ser ponderadas para os visitantes que chegam às 

sedes de concelho através de transporte coletivo interurbano. Para isso deverão ser celebrados protocolos 

de colaboração com os operadores (CP, Rede Expressos…) por forma a promover esta opção logo desde o 

ponto de origem da viagem e disponibilização de informação à chegada e nas viaturas / composições. 
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3. Serviços de Mobilidade Integrada 

O desenvolvimento do presente estudo de mobilidade visa a apresentação de um diagnóstico do sistema 

atual de transportes e de estratégias que permitam o desenvolvimento de um Sistema Integrado de 

Mobilidade e Transportes inovador e sustentável. A implementação e a gestão deste sistema deverá 

implicar a criação de uma estrutura capaz, que garanta o bom funcionamento do sistema integrado de 

transportes e que o desenvolva em todas as suas vertentes, aqui designada por Centro Inteligente de 

Gestão de Mobilidade (CIMOB).  

Esta estrutura terá como objetivos principais: 

 A implementação do Sistema Integrado de Mobilidade e Transportes do Quadrilátero, com a criação 

das competências devidas e dos serviços de mobilidade integrada; 

 A gestão do Sistema Integrado de Mobilidade e Transportes do Quadrilátero, onde é responsável 

pela organização, desenvolvimento e manutenção dos serviços de mobilidade integrada criados; 

 A monitorização da evolução da mobilidade no Quadrilátero; 

 A coordenação entre as várias entidades ligadas à mobilidade e aos transportes; 

 Assegurar a articulação entre o nível político e o nível da gestão; 

 Desenvolver investigação na área da mobilidade e dos transportes, de modo a otimizar, melhorar e 

modernizar o sistema implementado; 

 Melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, garantindo a acessibilidade a bens e serviços em 

condições adequadas e minimizando os impactes negativos sobre o meio ambiente. 

 

As vantagens da criação do centro de gestão da mobilidade são: 

 A promoção e consolidação da intermodalidade a todos os níveis, físico, lógico, tarifário e 

organizacional; 

 Contribuir futuramente para melhores decisões políticas e ações na área da mobilidade, de forma 

tecnicamente sustentada; 

 A promoção da mobilidade sustentável e da mudança de mentalidades, com o consecutivo aumento 

de qualidade de vida nas cidades. 

 

A criação desta estrutura poderá assemelhar-se à constituição de uma Autoridade Metropolitana de 

Transportes, onde o conjunto dos quatro concelhos funciona como área metropolitana. 

 

O CIMOB terá três competências gerais, como ilustra a figura seguinte. O Observatório da Mobilidade que 

gere toda a informação relevante ao funcionamento do sistema de transportes através de um sistema 

integrado de informação, o Centro Operacional responsável pelo funcionamento e pela gestão integrada de 

vários serviços relacionados com a mobilidade e o Centro de Divulgação que tem a função de divulgar e 

promover as questões da mobilidade e os serviços existentes. 
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Figura 3.1 – Diagrama representativo das competências do CIMOB 

 

A criação do CIMOB implica inicialmente o estudo exploratório de casos existentes de dimensão similar, 

incluindo visitas a centros internacionais do mesmo género, e a sua viabilidade económica, para posterior 

conceção e implementação correta do mesmo. 

O envolvimento de diversas entidades deverá ser fundamental, destacando-se de entre outros o Instituto da 

mobilidade e dos Transportes (IMT), a Universidade do Minho e nomeadamente a TecMinho, as quatro 

câmaras municipais, as entidades responsáveis pelas infraestruturas de suporte aos transportes, 

nomeadamente o Instituto das Infra-estruturas Rodoviárias (InIR), a Estradas de Portugal e a REFER e 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 

Em termos de financiamento deverá recorrer-se a fundos nacionais públicos e privados e a financiamento 

comunitário europeu. 

3.1. Observatório da Mobilidade 

No presente estudo sugere-se então a Criação do Observatório da Mobilidade. Consiste numa estrutura 

que recolhe e analisa a informação sobre as principais dinâmicas de mobilidade e acessibilidade (inputs) e 

dissemina a informação resultante junto dos principais stakeholders. A informação recolhida, obtida através 

do levantamento direto e complementada com os contributos dos cidadãos, é organizada numa base de 

dados, permitindo assim integrar informação de várias áreas. Na figura seguinte ilustra-se as competências 

propostas para o Observatório da Mobilidade, de onde se destacam os Sistemas de Informação Integrada 

da Rede Viária, abrangendo a conservação das infraestruturas e a sinistralidade e segurança, o Sistema de 

Informação Integrada dos transportes coletivos e serviços complementares de mobilidade e o Sistema de 

Informação Integrada de Alunos. 

Os resultados obtidos da análise das bases de dados permitirão avaliar, de modo quantitativo, os principais 

impactes do setor dos transportes e o nível de sucesso das medidas e ações que vão sendo implementadas 

ao longo do tempo. Deste modo, permite fundamentar tecnicamente decisões políticas futuras. 
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Figura 3.2 – Diagrama representativo das funções e interações do Observatório da Mobilidade 

 

O funcionamento do Observatório da Mobilidade pressupõe a afetação de uma equipa de auxílio ao 

levantamento dos dados de caráter temporário e outra especializada permanente e a existência de 

equipamento informático e material de apoio. 

3.1.1. Sistema de Informação Integrado 

A diversidade de informação existente relativa ao setor dos transportes na área de estudo e a intenção de a 

recolher, organizar e analisar implica o recurso a métodos que permitam uma otimização e simplificação o 

mais possível de todos estes processos. Sendo assim, propõe-se no âmbito deste estudo, a construção de 

um Sistema de Informação Integrado que consista numa base de dados, ou várias, georreferenciada, de 

abrangência supra concelhia, que cubra as redes municipais, bem como as redes estruturantes do território. 

A base de dados é então um sistema de informação com a função de armazenar, de forma organizada e em 

suporte informático, um conjunto de dados inter-relacionados, proceder ao seu tratamento e fornecer 

informação resultante em suporte adequado (tabelas, gráficos, plantas, etc.). 

A eficácia do sistema deverá sustentar-se na utilização de sistemas de informação geográfica (SIG) e 

sistemas inteligentes de transportes (ITS). 

Os objetivos e benefícios da construção de um sistema de informação são diversos, destacando-se: 

 Melhorar a organização da informação; 

 Haver maior integridade e fiabilidade da informação; 

 Otimizar os processos, tornando-os mais ágeis; 

 Otimizar do tempo gasto, ganhando-se na produtividade; 

 Haver maior segurança no acesso à informação. 
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Aos gestores e operadores das infraestruturas traz a vantagem de melhorar a qualidade, a segurança e a 

gestão da rede viária, permitindo tomar decisões mais inteligentes e melhor informadas. 

 

A informação compilada no âmbito do Estudo de Mobilidade Integrada do Quadrilátero Urbano, tanto a nível 

da rede viária como dos transportes coletivos e de alunos, poderá constituir o ponto de partida para o 

estabelecimento do referido Sistema de Informação Integrado, no entanto importa referir que essa 

informação terá necessariamente de ser atualizada de forma regular, implicando por isso um envolvimento 

direto e contínuo por parte do CIMOB (Observatório) como das entidades detentoras de informação. 

A base de dados deverá ser complementada com informações fornecidas pelos utilizadores da rede 

viária e dos transportes públicos, propondo-se a criação de um espaço no Portal Mobilidade, onde os 

cidadãos possam reportar as mais variadas situações relativas à rede viária e à sinistralidade/segurança e 

aos transportes coletivos. 

 

Os custos associados à criação do sistema de informação integrado, considerando todas as suas vertentes 

(rede viária, transporte coletivo e aluno), deverão contemplar o hardware e software necessários e todos os 

gastos implícitos na recolha de informação e com o pessoal. Os gastos com pessoal poderão ser atenuados 

no caso de as autarquias disponibilizarem recursos para as recolhas de dados por exemplo. 

Para a criação e manipulação das bases de dados pode ser equacionada a aquisição de um programa 

informático, designados por Sistema de Gestão de Base de Dados, que consiste num software 

independente da base de dados. Este serve de interface perante o utilizador, retirando deste a 

responsabilidade de organizar, manipular e gerir o acesso da base de dados, evitando assim possíveis 

erros e minimizando substancialmente o tempo gasto na criação da base de dados. 

A criação e desenvolvimento do sistema de informação deverá ter como principais parceiros as autarquias, 

os operadores de transportes e a Estradas de Portugal, S.A. Estas entidades poderão co-financiar parte do 

projeto assim como se deverá recorrer a financiamento público e privado a nível regional e nacional. Poderá 

e deverá também concorrer-se a financiamento europeu. 

 

A base de dados deverá ter um organismo responsável pelo seu desenvolvimento, neste caso o 

Observatório da Mobilidade, sendo que a recolha de dados deverá ter o auxílio das autarquias, 

nomeadamente dos departamentos ligados aos transportes, mobilidade, trânsito e escolas. Os resultados 

obtidos são direcionados às autarquias para que possam tomar as decisões administrativas e técnicas 

necessárias. 

Como partes interessadas poderá haver o interesse da participação da Universidade do Minho, de 

empresas com conhecimento em tecnologias da informação e comunicação, da Estradas de Portugal, S.A. 

e do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT). Ainda como stakeholders deverá contar-se com os 

operadores de transporte, entidades gestoras de espaços de estacionamento, escolas e os utilizadores da 

rede viária e dos transportes coletivos. 

 

É de salientar a possibilidade de alargar num futuro o tipo de informação integrada no Sistema de 

Informação e assim desenvolver novas valências numa perspetiva do enquadramento do Sistema Integrado 

de Transportes com as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Exemplos disso são sistema de 

controlo de tráfego, informação em tempo real na rede viária, sistema de posicionamento no transporte de 

mercadorias, etc. 
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3.1.1.1. Sistema de Gestão da Rede Viária 

O sistema de gestão da rede viária é uma ferramenta importante para a garantia do correto funcionamento 

da circulação na rede e consequentemente para o bom funcionamento das redes de transportes. 

As vias rodoviárias que sofrem diariamente o desgaste causado pelo tráfego, e neste caso com especial 

relevo para as vias de hierarquia inferior, necessitam frequentemente de intervenções de vários tipos. Além 

disso, como qualquer infraestrutura, necessitam de manutenção a todos os níveis. O estado de 

conservação das vias, e nomeadamente a falta de manutenção, aliada a problemas de origem e 

decorrentes do uso das vias rodoviárias podem causar pontos problemáticos na rede. Estes pontos, aliados 

ao intenso tráfego verificado em alguns troços e ao comportamento muitas vezes incorreto dos condutores 

podem causar acidentes ou incidentes na rede. 

É neste sentido, que se recomenda a criação de sistemas de gestão quer para a conservação da rede quer 

para a sinistralidade e segurança rodoviária. 

Com o presente estudo foi fornecida a rede viária em formato shape file, com a sua caracterização física e 

funcional (hierarquização) e operacional (capacidade). Esta rede deverá servir de plataforma à aplicação da 

base de dados. 

3.1.1.1.1. Sistema de Gestão e Conservação da Rede Viária 

Numa rede extensa, e neste caso sob a responsabilidade de várias entidades, é necessário uma correta 

coordenação e integração da informação para que se consiga intervir eficazmente nos problemas que 

surgem. Além disso, as pressões existentes sobre as redes de hierarquia inferior, a identificação de 

problemas por parte das Juntas de Freguesia no sentido da conservação da rede e os tendencialmente 

crescentes esforços de manutenção das redes de caráter municipal, são aspetos que reforçam a 

necessidade de desenvolver uma estratégia de conservação e manutenção da rede viária estruturante e/ou 

sob alçada dos municípios do Quadrilátero. Sendo assim, propõe-se no âmbito deste estudo que o Sistema 

de Informação Integrado contenha a Gestão da Conservação da Rede Viária que pressupõe o 

levantamento do estado de conservação das vias relevantes, incluindo todos os elementos presentes nas 

vias rodoviárias, e a sua atualização de forma contínua. 

O sistema de gestão da conservação da rede viária, que consiste num meio de apoio à tomada de decisões, 

visa essencialmente distribuir os recursos disponíveis por diversas ações de conservação, com base em 

informação adequada e em função de objetivos previamente definidos com base em determinados critérios. 

Será uma ferramenta a ser utilizada pelas autarquias na sua gestão corrente, sob a responsabilidade do 

Observatório da Mobilidade. O sistema poderá compreender: 

i. a conservação dos pavimentos 

ii. a conservação da rede de drenagem 

iii. a conservação das estruturas (obras de arte) 

iv. a conservação da sinalização e equipamentos de segurança 

 

Será importante que haja uma estruturação da informação que é recolhida e que se desenvolvam critérios 

segundo prioridades de intervenção. Além disso, o sistema de gestão deverá ser um sistema iterativo e 

dinâmico, permitindo assim o reajustamento do sistema consoante necessário e a integração de elementos 

variáveis no tempo. Os principais módulos de um sistema de gestão esquematizam-se no gráfico seguinte. 
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Figura 3.3 – Ciclo de gestão da conservação da rede rodoviária 

 

O módulo nuclear deste sistema é a base de dados. Esta reúne todos os dados que são fornecidos ao 

sistema pela entidade responsável com base no levantamento do estado das infraestruturas in situ e com 

base nas informações fornecidas ao longo do tempo pelos utilizadores. A construção da base de dados será 

o primeiro passo no sistema de informação e a sua manutenção e atualização constante podem constituir a 

base durante o tempo que se queira, podendo o sistema posteriormente evoluir com o desenvolvimento de 

outros módulos de apoio à decisão, questão esta que terá a ver com a opção estratégica futura das 

entidades envolvidas neste estudo. 

Neste seguimento, sugere-se que a base de dados da conservação da rede viária contenha os seguintes 

dados: 

 Identificação e georreferenciação dos trechos rodoviários; 

 Classificação das vias; 

 Caracterização do tráfego; 

 Caracterização das condições climáticas da área territorial; 

 Obras de construção e conservação realizadas; 

 Ações de conservação realizadas; 

 Histórico dos pavimentos; 

 Avaliação qualitativa dos trechos rodoviários com base nas diferentes especialidades 

(terraplenagens - taludes e seu estado de conservação; drenagem; pavimentos; obras acessórias 

(muros de contenção, dispositivos de proteção de taludes, etc.); sinalização horizontal e vertical; 

dispositivos de segurança e obras de arte); 

 Ocorrências registadas (pontos problemáticos), resultado do levantamento ou de informações 

reportadas pelos utentes; 

 Dados resultantes da aplicação do sistema. 

 

Relativamente aos outros módulos do sistema, a avaliação da qualidade pode ter diferentes metodologias. 

Na sua essência visa chegar a uma avaliação global ou não, determinada em função dos diversos 

parâmetros de estado inerentes à rede rodoviária. 



ESTUDO DE MOBILIDADE INTEGRADA 

Relatório 3 - Relatório Estratégico - Parte I 
Serviços de Mobilidade Integrada 

 

 

0641_FaseIII_R3_Parte1_01 Página 170  
 

O sistema de apoio à decisão deverá compreender a análise técnico-económica das possíveis estratégias 

de conservação com vista a otimizar os recursos financeiros disponibilizados. Inerente a esta análise está a 

necessidade de priorizar intervenções, de modo a investir os recursos disponíveis onde houver maior 

perspetiva de se obter os maiores benefícios. 

O programa de conservação servirá para definir as ações de conservação a realizar, definindo os 

pormenores do projeto de execução. A partir daqui, e após a fase de implementação do programa, 

completa-se um ciclo de gestão, fazendo entrar estas alterações como dados na base de dados. 

3.1.1.1.2. Sistema de Gestão da Sinistralidade e Segurança Rodoviária 

Na área em questão observa-se uma evolução positiva de grande parte dos indicadores de sinistralidade 

avaliados, fundamentalmente nos que se refere à redução da gravidade dos acidentes, facto que poderá 

estar em muito associado à evolução das características da rede. No entanto subsistem problemas em 

eixos específicos e observa-se algum comportamento errático de indicadores concelhios. Importa deter um 

conhecimento mais detalhado da realidade da área de estudo por forma a direcionar intervenções à escala 

micro. Neste contexto, será necessário que o Sistema de Informação Integrado contenha também uma base 

de dados acerca da Sinistralidade e Segurança Rodoviária, que consiste na localização de zonas ou 

pontos de acidentes e/ou incidentes e respetiva caracterização. 

O sistema de informação da Sinistralidade e Segurança Rodoviária pressupõe a compilação de toda a 

informação disponível acerca da sinistralidade, o seu carregamento numa base de dados e a sua 

atualização contínua. Ao se falar num sistema de gestão, então este deverá constituir uma fonte de apoio à 

tomada de decisões. Tal como no sistema de gestão da conservação, também aqui é importante que haja 

uma estruturação da informação que é compilada e que se desenvolvam critérios segundo prioridades de 

intervenção, sendo que o sistema de gestão deverá ser um sistema iterativo e dinâmico, permitindo assim o 

reajustamento do sistema consoante necessário e a integração de elementos variáveis no tempo. Os 

principais módulos do sistema de gestão da sinistralidade e segurança rodoviária esquematizam-se no 

gráfico seguinte. 

 

Figura 3.4 – Ciclo de gestão da sinistralidade e segurança rodoviária 

 

Tal como no sistema de gestão da conservação, também aqui a base de dados é o núcleo central do 

sistema, podendo ficar apenas por aqui ou evoluir para os outros módulos mais tarde. 

A compilação da informação a introduzir na base de dados deverá compreender informação recolhida junto 

das entidades competentes, nomeadamente forças de segurança locais, Autoridade Nacional de Segurança 

Rodoviária, Concessionárias da rede em questão e Estradas de Portugal, S.A. Além desta informação que 

praticamente apenas diz respeito a acidentes, salienta-se a importância do registo de conflitos e incidentes 
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ocorridos na rede viária, uma vez que estes ocorrem em muito maior número do que os acidentes e maior 

parte das vezes são mais representativos das necessidades de intervir em determinados locais. 

Sendo assim, a base de dados deverá conter: 

 Local da ocorrência georreferenciado, com identificação da via e correspondência à base de dados 

do sistema de gestão da conservação; 

 Data e hora da ocorrência; 

 Caracterização das condições climáticas aquando da ocorrência; 

 Tipo de ocorrência (atropelamento, colisão, despiste); 

 Descrição da ocorrência, incluindo eventual causa; 

 Número de vítimas (feridos leves, graves e mortos), incluindo vítimas mortais a 30 dias e tipo de 

vítimas; 

 Dados resultantes da aplicação do sistema. 

 

Relativamente aos outros módulos do sistema, a análise da sinistralidade diz respeito à análise estatística 

de vários indicadores de sinistralidade. 

A identificação de problemas na rede visa chegar à identificação dos locais de possível intervenção, com 

base em indicadores de sinistralidade e critérios de seleção. Os indicadores de sinistralidade mais utilizados 

são a frequência dos acidentes e/ou a taxa de sinistralidade (intensidade relativamente à exposição). 

O sistema de apoio à decisão deverá compreender a análise técnico-económica das possíveis medidas 

corretivas a aplicar, com vista a otimizar os recursos financeiros disponibilizados. Inerente a esta análise 

está a necessidade de priorizar intervenções, de modo a investir os recursos disponíveis onde houver maior 

perspetiva de se obter os maiores benefícios. De referir que no que se refere à sinistralidade muitas das 

medidas corretivas a aplicar podem passar por medidas de mitigação de baixo custo. 

As medidas de segurança servirão para definir as ações a realizar, definindo os pormenores de um projeto 

de execução. A partir daqui, e após a fase de implementação destas medidas completa-se um ciclo de 

gestão, fazendo entrar as alterações efetuadas como dados na base de dados. 

3.1.1.2. Rede de Transporte Coletivo e Serviços Complementares de Mobilidade Integrada 

O Sistema de Informação dos transportes públicos presentes nos concelhos da Área de Estudo deverá 

considerar a agregação na base de dados de dados acerca da oferta de transporte coletivo de vários 

operadores do Quadrilátero, devendo estar apoiado numa base de informação geográfica, já que a 

informação da oferta tem associada uma componente espacial. Além dos dados relativos aos transportes 

coletivos, este sistema de informação deverá conter também a informação relativa aos serviços de 

mobilidade complementares, como sendo o sistema de bike-sharing, o serviço Expresso CI-MOB, os 

transportes flexíveis, o sistema de estacionamento e os pontos de informação da mobilidade. 

A integração de toda esta informação e a sua centralização numa única base de dados apresenta 

vantagens importantes, das quais se destacam: 

 A disponibilização de toda a informação sobre a oferta numa única plataforma; 

 A uniformização da informação fornecida pelos diferentes operadores; 

 A possibilidade de desenvolver algoritmos de escolhas de caminhos em que são consideradas as 

diferentes opções multimodais; 

 Servir de base à gestão da informação em tempo real. 
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A informação compilada no âmbito deste estudo, como já referido, deverá constituir o ponto de partida para 

o estabelecimento do Sistema de Informação da rede de transportes coletivos, no entanto importa referir 

que essa informação terá necessariamente de ser atualizada de forma regular, implicando por isso um 

envolvimento direto e contínuo por parte dos operadores da área de estudo. 

A figura seguinte exemplifica o funcionamento do sistema de informação mais vocacionado para o 

transporte coletivo. Aqui podem ver-se os modos de divulgação da informação e a interação entre o 

utilizador e o sistema. 

 

Figura 3.5 – Ciclo de funcionamento do sistema de informação 

 

Este sistema de informação sob a responsabilidade do Observatório, além de poder ser utilizado pelas 

autarquias na sua gestão corrente, será uma importante ferramenta para o Centro de Divulgação, pois é 

com base nele que se propõe a criação de um Programador de Viagens Multimodal a ser disponibilizado no 

Portal Mobilidade e eventualmente na Aplicação Mobilidade. 

3.1.1.2.1. Criação de um Programador de Viagens Multimodal 

O programador de viagens, baseado em algoritmos de pesquisa de caminhos e cálculo de tempos e custos 

associados, permite uma maior interação do utilizador com o sistema de transportes, além de uma maior 

comodidade para este ao permitir conjugar diferentes modos e serviços numa só busca. Na figura seguinte 

apresentam-se alguns exemplos de programadores de viagens multimodais. 
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Figura 3.6 – Exemplo de 
programador de viagens 
(http://www.itravelyork.info/) 

Figura 3.7 – Exemplo de programador 
de viagens – Transporlis 

(http://www.transporlis.sapo.pt/) 

Figura 3.8 – Exemplo de programador de 
viagens – STCP (http://www.stcp.pt/pt/itinerarium/) 

 

Da informação carregada na base de dados e utilizada no programador de viagens destaca-se: 

 Percursos, horários, tarifas, paragens e interfaces de transporte coletivo rodoviário; 

 Percursos, horários, tarifas e interfaces ferroviárias; 

 Rede pedonal; 

 Rede de ciclovias e pontos de estacionamento relevantes; 

 Pontos de serviço bike-sharing e preços, no caso de ser tarifado; 

 Rede viária e portagens; 

 Parques de estacionamento P&R, outros parques de estacionamento e respetivas tarifas; 

 Área de estacionamento tarifado; 

 Dados relativos a viaturas, combustíveis usados, velocidades de circulação, etc. 

 

A maioria destes programas permitem a introdução de diversas variáveis e a obtenção de vários resultados. 

A título de exemplo enumeram-se os mais relevantes no quadro seguinte e apresenta-se um exemplo de 

resultado obtido na Figura 3.9. 

 

Quadro 3.1 – Exemplos de inputs e outputs de um programador de viagens 

Inputs Outputs 

 Origem e destino do percurso e por vezes a 

introdução de pontos intermédios. Além disso 

permitem muitas vezes a possibilidade de marcar 

os pontos de partida e chagada num mapa 

interativo 

 Data e hora da viagem 

 Modos e operadores a considerar na pesquisa 

 Velocidades de circulação 

 Outras opções de percurso (menos pedonal, 

menos transbordos ou mais rápido) 

 Percurso em mapa 

 Duração total da viagem 

 Custo total da viagem 

 Distância percorrida nos diferentes modos 

 Número de transbordos 

 Pegada ecológica (calorias gastas, CO2 emitido) 

 Descrição das etapas da viagem (modo, origem e 

destino, duração, preço, tempo de espera, etc.) 
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Figura 3.9 – Exemplo de resultado de pesquisa de viagem (http://www.stcp.pt/pt/itinerarium/) 

 

O sistema de informação integrada dos transportes coletivos e complementares servirá também de base a 

uma das medidas de promoção do transporte público levada a cabo pelo Centro de Divulgação, o 

desenvolvimento de mapas de rede (ver 3.2.2.2.2). 

3.1.1.3. Sistema de Informação Integrado de Alunos 

O Sistema de Informação Integrado deverá ainda conter base de dados georreferenciada com informação 

acerca da população escolar do Quadrilátero. Pressupõe a compilação e completamento de informação já 

existente ao nível das escolas, e eventualmente autarquias. Propõe-se assim a construção da base de 

dados com a seguinte informação: 

 Rede escolar, com indicação do tipo de estabelecimento, nível de ensino, morada, contactos, etc; 

 Informação acerca dos alunos, incluindo estabelecimento de ensino, local de residência, horário 

escolar, necessidades de deslocação, necessidade de apoio, etc. 

 

Esta compilação de informação permitirá: 

 Otimizar os serviços de transporte escolar; 

 Ajudar a programar eficazmente as ações de sensibilização e divulgação realizadas pelo Centro de 

Mobilidade, com base nas necessidades reais dos alvos, permitindo assim um melhor 

direcionamento das ações a desenvolver; 

 Ajudar as autarquias a avaliar, planear e a tomar decisões mais eficazmente, nomeadamente no 

que toca a aferição de critérios de dotação de transporte escolar, negociações de serviços de 

transporte escolar, ajustamento de serviços regulares, etc; 

 Ter informação atualizada acerca das necessidades de mobilidade de uma parcela representativa 

da população. 

 

É de salientar a necessidade da atualização anual (ano letivo) da base de dados. 

No entanto, será necessário ter em atenção todas as questões relacionadas com a privacidade dos alunos 

cuja importância aumenta por se tratar de menores de idade. 
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Esta ferramenta é abordada e desenvolvida no Capítulo 5 - Transporte Escolar . 

3.2. Centro de Divulgação da Mobilidade 

A criação do Centro de Divulgação da Mobilidade é recomendada, visto ser este que terá a função de criar 

medidas e desenvolver ações com vista à promoção e divulgação da informação e dos assuntos 

relacionados com a mobilidade, o que se evidencia essencial para a crescente utilização de modos de 

transporte mais sustentáveis. Além das ações referidas, este organismo deverá desenvolver e gerir os 

meios de comunicação da informação mais adequados, tendo sempre o intuito de acompanhar as 

inovações tecnológicas mais recentes. 

Sendo assim, os principais objetivos da criação desta estrutura são: 

 Divulgar informação acerca de serviços e assuntos relacionados com a mobilidade e os transportes, 

através de vários meios de comunicação; 

 Prover os cidadãos de informação adequada e atualizada sobre todos os serviços disponíveis, de 

modo a proporcionar uma decisão esclarecida e consciente de cada um; 

 Promover os novos serviços criados, de modo a que sejam bem aceites pelos cidadãos; 

 Levar este tipo de informação às pessoas mais isoladas e menos informadas; 

 Consciencializar os cidadãos acerca dos problemas ambientais atuais e dos problemas associados 

ao elevado nível de uso do veículo automóvel individual (em todos os concelhos do Quadrilátero 

verificam-se taxas de utilização do transporte individual acima de 60%), sensibilizando-os acerca 

das necessidades de utilizar meios de transporte mais amigos do ambiente; 

 Promover modos de deslocação mais sustentáveis, em alternativa ao veículo particular, 

enaltecendo os aspetos positivos dos modos de transporte mais sustentáveis, nomeadamente os 

transportes públicos e os modos suaves. 

 

O trabalho desenvolvido pelo centro de divulgação na área do Quadrilátero resultará nos seguintes 

benefícios: 

 Proporcionar a todos os cidadãos uma escolha consciente e informada das suas deslocações; 

 Ver incrementada a utilização de modos de transporte mais sustentáveis e assim diminuir as 

emissões poluentes atmosféricas e o consumo de energia; 

 Promover a intermodalidade; 

 Maior interação da população com o sistema de transportes; 

 Conseguir mudar mentalidades acerca da mobilidade e da intermodalidade; 

 Melhorar o ambiente e as condições de vida das cidades em termos de qualidade do ar e do ruído; 

 Melhorar a saúde dos cidadãos através da alteração dos hábitos de deslocação; 

 Poupar dinheiro através da alteração dos hábitos de deslocação. 

 

O Centro de Divulgação deverá ter uma estreita interação com o Observatório da Mobilidade, pois todas as 

suas medidas e ações têm como base a informação recolhida e tratada por este, assim como os contributos 

recebidos pelo Centro de Divulgação por parte dos cidadãos deverão ser reportados ao Observatório. 
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Como se visualiza no diagrama seguinte, o Centro de Divulgação tem como principal papel a interação com 

a população através dos meios que disponibiliza e gere como sendo o portal de internet, a aplicação para 

smartphones e tablets e os quiosques espalhados por diversos locais estratégicos, assim como através das 

ações que promove. Esta interação com os cidadãos poderá refletir-se ainda mais se for criada uma área no 

portal de internet e na aplicação informática para recolha de comentários e sugestões abrangendo uma 

série de assuntos relacionadas com a mobilidade e acessibilidades. Este tipo de serviço, ainda que não 

específico para a temática dos transportes, já existe nos municípios de Barcelos, Braga e Vila Nova de 

Famalicão, através do projeto “A Minha Rua”, o qual se acede através. dos sites das autarquias ou do Portal 

do cidadão. O serviço já existente permite aos cidadãos reportar situações nas categorias de: acessos para 

cidadãos com mobilidade reduzida; conservação das ruas e pavimento; estacionamento de veículos; 

limpeza de valetas, bermas e caminhos; limpeza e conservação de espaços públicos; manutenção de 

ciclovias; sinalização de trânsito, entre outras. No entanto este tipo serviço poderá ser melhorado e 

direcionado para a temática da mobilidade e mais divulgado entre a população. Dá-se como exemplo o 

serviço interativo “Na Minha Rua” da Câmara Municipal de Lisboa. 

Poderá ainda existir uma linha de atendimento telefónico para esclarecimento de dúvidas e receção de 

comentários e sugestões. Esta deverá enquadrar-se no centro de divulgação, podendo também equacionar-

se a hipótese de funcionar nos quiosques Mobilidade (ver 3.2.1.3). 

 

Figura 3.10 – Diagrama representativo das funções e interações do Centro de Divulgação 

 

Os custos de investimento na criação do Centro de Divulgação incluem apenas o espaço físico, o 

equipamento e o material necessário. 

O funcionamento do Centro de Divulgação pressupõe a afetação de um elemento gestor e a existência de 

equipamento informático e material de apoio. Sendo assim, os custos operacionais incluem o pessoal e 

despesas gerais. 
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As despesas associadas à divulgação e promoção são variáveis consoante o número de pessoas a atingir e 

os grupos-alvo considerados. Incorporam o material usado em publicidade, formação, organização de 

workshops e cursos. 

3.2.1. Instrumentos de apoio à divulgação 

Os meios de transmissão da informação e interação com a população, a serem implementados e geridos 

pelo Centro de Divulgação, têm um papel fundamental no sucesso de um plano de mobilidade de 

transportes. Essencialmente têm de apresentar uma imagem apelativa, forte do ponto de vista mediático, 

ser fácil de utilizar por todos e estar sempre atualizados. Recomenda-se o investimento e concentração dos 

esforços primários na criação e desenvolvimento destes meios de comunicação, de modo a que o resultado 

final, sendo lógico e simples, seja coerente e sólido. 

Aliado à criação destes instrumentos de apoio à divulgação da informação está a proposta de 

Desenvolvimento da Marca/Imagem. Esta medida consiste na criação de uma imagem que identificará o 

“sistema de transportes” e os assuntos relacionados com a mobilidade, como sendo o centro de divulgação 

da mobilidade e todas as suas funcionalidades (portal, aplicação, quiosques, mapas de rede do Quadrilátero, 

publicidade e iniciativas relativas à mobilidade, etc.). Todos os serviços de mobilidade integrada propostos, 

como sendo o sistema de bike-sharing, o serviço Expresso CI-MOB, o cartãoQ, a plataforma de carpooling e 

outros já referidos, deverão adotar já esta imagem que progressivamente pode vir a passar para outros 

serviços já existentes, dependendo possivelmente do seu sucesso. 

Esta imagem, que deverá ser entendida pelos cidadãos como uma marca, deverá ser desenvolvida 

graficamente e ter associado um plano de comunicação para a sua correta divulgação. Pretende-se que 

seja: 

 Uma imagem clara e simples, mas com um forte impacto; 

 Entendida e identificada rapidamente por todos; 

 Que consiga dar uma ideia de uniformidade de toda a rede de transportes; 

 Atrativa, ajudando a incrementar a atratividade dos transportes alternativos ao veículo particular; 

 Um modo de promover a intermodalidade; 

 Associada à imagem de uma rede de serviços inovadores e de alta qualidade. 

 

Nas figuras seguintes apresenta-se o exemplo de um logotipo com as características referidas e a sua 

utilização. 

  

Figura 3.11 – Exemplo de logotipo e suas associações Figura 3.12 – Totem de sinalização 
com logotipos 
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A criação desta marca visa também a promoção da integração organizacional e de gestão dos transportes 

coletivos, uma vez que será gerida por uma entidade única abrangendo os quatro concelhos e estará 

associada a serviços e/ou operadores diversificados. Sendo assim, deverá envolver no seu 

desenvolvimento os vários operadores de transporte. É importante que estes se identifiquem com a ideia e 

que percebam as vantagens que podem vir a ter com medidas deste género. 

Para a criação e estudo da imagem da marca deverá recorrer-se a uma equipa de design gráfico 

especializada, sendo este investimento o único custo implícito. 

3.2.1.1. Portal Mobilidade 

3.2.1.1.1. Descrição da proposta 

O portal Mobilidade é a interface mais importante de disponibilização de informação ao cidadão, utilizador 

ou potencial utilizador da rede de transportes. É uma página de internet pública, onde estará reunida e 

integrada toda a informação necessária acerca dos serviços disponibilizados na área do Quadrilátero. Como 

já referido é essencial que seja fácil de utilizar e apelativo, pois assim promove também, principalmente a 

potenciais utilizadores, a imagem de uma rede de transportes fácil de utilizar. Este serviço tem como 

objetivos: 

 Proporcionar um novo serviço de informação aos cidadãos e turistas da área territorial do 

Quadrilátero; 

 Melhorar e integrar a informação disponibilizada sobre os serviços já existentes e integrá-la com os 

novos serviços a criar; 

 Ser uma plataforma de informação simples e fácil de utilizar; 

 Ajudar a desenvolver uma cultura de mobilidade sustentável no Quadrilátero. 

 

Das vantagens da criação deste serviço enumeram-se as seguintes: 

 Permitir a consulta de informação sobre transportes antes da viagem e em qualquer lugar (com 

internet); 

 Ter cidadãos mais informados acerca das soluções de transporte alternativo ao transporte individual; 

 Captação de novos utilizadores de transportes alternativos ao veículo particular. 

 

O portal deverá apresentar um menu lógico que permita a compreensão de todos. Sendo assim, deixa-se 

aqui a sugestão da informação a disponibilizar no portal Mobilidade, assim como alguns exemplos de 

websites deste tipo. 

 

Quadro 3.2 – Sugestão de informação a disponibilizar no portal Mobilidade 

Temática Informação 

Planeamento de viagem 

 Programador de viagens multimodal; 

 Mapas de rede multimodais, incluindo mapas de âmbito turístico; 

 Rede de interfaces e suas funcionalidades; 

Pedonal 
 Percursos pedonais estruturantes; 

 Mapas com rotas pedonais, incluindo pontos turísticos e outros; 
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Temática Informação 

Ciclável 

 Percursos cicláveis; 

 Rede de parqueamento de bicicletas; 

 Sistema de bike-sharing, incluindo a localização de pontos de levantamento/ 

coleta e tarifas; 

Autocarros 
 Oferta de transporte coletivo rodoviário, incluindo mapas, horários, tarifas, etc.; 

 Oferta do serviço Expresso CI-MOB, incluindo mapas, horários, tarifas, etc.; 

Ferrovia  Oferta de transporte coletivo ferroviário, incluindo mapas, horários, tarifas, etc.; 

Automóvel 

 Oferta de estacionamento do tipo Park&Ride e outros parques, incluindo a 

localização, tarifas, horários de funcionamento, etc; 

 Identificação das zonas de estacionamento tarifado; 

 Rede de carregamento para veículos elétricos; 

Serviços Complementares 

 Dados acerca do serviço de Transporte Flexível (rede de transporte flexível, 

sistema de pedido ou encaminhamento de pedido, etc); 

 Plataforma de Carpooling; 

 Informação acerca da aplicação Mobilidade; 

 Informações acerca de medidas e serviços para pessoas com mobilidade 

reduzida; 

 Informação de táxis; 

 Outros serviços disponibilizados; 

Bilhetes e Traifas 

 Informação acerca de bilhetes, incluindo a oferta no âmbito do CartãoQ 

(modalidades, tarifas, locais de aquisição e carregamento, etc.); 

 Possibilidade de carregamento do CartãoQ; 

Opinião/ Informação 
 Comentários e sugestões; 

 Pedidos de informação; 

Outras Informações 

 Notícias relativas à oferta de transporte, devendo incluir informação em tempo 

real; 

 Publicidade de iniciativas e campanhas levadas a cabo pelo Centro de 

Divulgação da Mobilidade; 

 Guias de utilização de determinados serviços e boas práticas (exemplo: como 

funciona o bike-sharing, como funciona o transporte de pessoas com mobilidade 

reduzida, como se deve circular de bicicleta no meio do trânsito, etc.) 

 Rede de Quiosques Mobilidade, incluindo contactos e horários; 

 Ligação a página no facebook; 

 Links de websites de operadores de transporte no Quadrilátero; 

 Links de websites das Câmaras Municipais dos quatro concelhos; 

 Contactos do Centro de Divulgação. 

 

Note-se que o design a adotar no portal deverá enquadrar-se na imagem de marca criada para a rede de 

serviços de mobilidade, no sentido de uniformizar a imagem do sistema de transportes. De salientar também 

que o portal deverá ser disponibilizado em outras línguas, com vista à sua utilização por parte de todos. 

Além disso, o tipo de página deverá ser compatível com dispositivos móveis, como smartphones e tablets. 
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Figura 3.13 – Exemplo de website 
multimodal 

(http://transportesalmada.ageneal.pt/) 

Figura 3.14 – Exemplo de 
website multimodal 
(http://www.tfl.gov.uk/) 

Figura 3.15 – Exemplo de website multimodal 
(http://www.bvg.de/index.php/en/index.html) 

 

3.2.1.1.2. Estrutura de custos e financiamento 

Para o desenvolvimento do projeto Web (onde se inclui a plataforma de Carpooling) prevê-se um 

investimento inicial com a subcontratação de uma equipa especializada em webdesign e o alojamento do 

site web. Esta equipa deverá apoiar a criação da estrutura de conteúdos inicial a nível de menu de 

navegação, sendo que o trabalho restante de produção e inserção de conteúdos, tanto inicial como durante 

o seu funcionamento poderá ser realizado pelo Centro de Divulgação, não se prevendo assim custos 

adicionais de manutenção, além dos custos associados à manutenção técnica do portal (monitorização e 

upgrade ao software utilizado). 

De modo a minimizar os custos de implementação e manutenção da rede, poderá ponderar-se a inserção 

de material publicitário e/ou a associação de patrocinadores ao portal como sendo espaços comerciais e 

associações diversas nas áreas de turismo e cultura por exemplo. 

A criação do portal informático deverá também ser patrocinada pelas diferentes autarquias e operadores de 

transporte. 

3.2.1.1.3. Entidades envolvidas 

A disponibilização da informação, e sua integração, relativa aos serviços de operadores de transportes já 

existentes e sobre parques de estacionamento deverá ser devidamente autorizada por estes, estando os 

mesmos obrigados a comunicar sempre a atualização da informação quando se efetuam alterações. Sendo 

assim, prevê-se que os operadores de transporte, as entidades gestoras de parques de estacionamento e 

as Câmaras Municipais sejam parceiros na implementação desta medida. 

Também a Universidade do Minho poderá ter um papel quer no desenvolvimento da plataforma, quer na 

agregação dos dados. 

Outras partes interessadas no desenvolvimento desta proposta poderão ser associações ou empresas 

ligadas à utilização da bicicleta e ao modo pedonal, como sendo a Braga Ciclável ou a FPCUB por exemplo, 

associações ou instituições ligadas ao turismo da região e espaços comerciais que se queiram associar às 

questões da mobilidade. 

3.2.1.2. Aplicação Mobilidade 

3.2.1.2.1. Descrição da proposta 

A aplicação Mobilidade, a aplicar em smartphones e tablets através dos sistemas android e ios, deverá ser 

vista como mais um instrumento de divulgação da informação, mas acima de tudo como uma ferramenta 

prática para o utilizador comum devido ao seu caráter portátil. Sendo assim, deverá ter uma interface 
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intuitiva e que permita uma rápida utilização dos serviços mais comuns num tipo de aplicação destas. 

Recomenda-se que disponibilize tanto mais informação quanto possível, mas nunca perdendo o objetivo 

principal que é a simplicidade na sua utilização. 

Assim, os benefícios da criação da aplicação são os seguintes: 

 Poder ter uma alternativa ao portal da Mobilidade, mais direcionada para dispositivos móveis; 

 Conseguir uma consulta mais rápida e eficiente da informação; 

 Conseguir ter informação mais personalizada; 

 Poder disponibilizar serviços no local de posicionamento, através de GPS; 

 Atingir outro tipo de público-alvo, nomeadamente os mais novos e mais aptos à utilização deste tipo 

de aplicações. 

 

Tal como no caso do portal, também o design da aplicação deverá adotar a imagem de marca criada para a 

rede de serviços de mobilidade, no sentido de uniformizar o sistema de transportes. 

A informação disponibilizada acerca da oferta de transportes deverá ser similar à que é disponibilizada no 

portal, com a diferença que aqui a visualização dos mapas deverá ser uma experiência interativa, 

associando a localização do utilizador, através de GPS, com a oferta existente e a informação em tempo 

real. Também aqui se deve disponibilizar o programador de viagem. 

Além da disponibilização da informação, a aplicação deverá funcionar como um modo de promoção à 

utilização dos transportes públicos (ver 3.2.2.2.3). Sendo assim, sugere-se a criação de um tipo de jogo que 

deverá ter relação com a rede social do utilizador (por exemplo o Facebook). A ideia é transformar a 

consulta de informação prática numa consulta lúdica e regular. Isto porque o utilizador para avançar no seu 

jogo terá de utilizar os transportes públicos. Isto resultará num efeito de partilha da experiência lúdica e de 

utilização dos transportes públicos com a rede social do utilizador para além de o incitar a voltar 

recorrentemente. 

Sendo assim, a aplicação apresentará várias zonas distintas, divididas em informação e interatividade: 

 Primeira zona - deverá conter o programador de viagens, contemplando a localização do utilizador 

em tempo real, desde que este tenha o GPS ativo, a localização de pontos próximos (paragens, 

interfaces, pontos do sistema de bike-sharing, estacionamento para bicicletas, etc) e informação 

urbana e de interesse turístico (edifícios e equipamentos, turismo, etc.); 

 Segunda zona - deverá disponibilizar a informação da oferta de transportes nos vários modos 

(mapas, horários, tarifas, estacionamento, etc.), informação dos transportes em tempo real, 

plataforma carpooling e possibilidade de reporte de situações, comentários e sugestões; 

 Terceira zona - será então a zona de desafios. Aqui o utilizador registado deverá resolver os 

desafios propostos, adequados aos seus percursos habituais. Cada desafio será georreferenciado e 

validado através do posicionamento (GPS) do utilizador, resultando em desafios concluídos, troféus 

ou prémios. O jogo deverá ir sendo atualizado e criados novos desafios. Poderá, além dos prémios 

virtuais, pensar-se numa promoção através da coleção de “milhas” através da utilização dos vários 

modos de transporte que depois podem ser gastas de diversos modos. Esta ideia poderá vir a estar 

associada a uma lógica de promoção do desenvolvimento local. 

 

Apresentam-se nas figuras seguintes exemplos de aplicações informáticas deste tipo. 
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Figura 3.16 – Exemplo de aplicação informática OnTheBus (https://play.google.com/store) 

 
Figura 3.17 – Exemplo de aplicação informática IZI Carris (https://play.google.com/store) 

 

3.2.1.2.2. Estrutura de custos e financiamento 

Para o desenvolvimento da aplicação móvel prevê-se a afetação da mesma equipa técnica subcontratada 

no âmbito da criação do portal Mobilidade, com o respetivo custo de investimento. Os custos de operação 

podem estar associados a custos de manutenção técnica da aplicação (monitorização e upgrade ao 

software utilizado). 

O financiamento destes custos deverá ser similar ao do portal, com exceção da publicidade que aqui não 

existe. Na hipótese de adoção de descontos em serviços relacionados com o jogo podem ser aqui 

encontrados patrocinadores interessados nesta iniciativa. A única obtenção de receitas poderá surgir com a 

disponibilização de upgrades pagos para o jogo. 

3.2.1.2.3. Entidades envolvidas 

Tal como no caso do portal, prevê-se que os operadores de transporte, as Câmaras Municipais e as 

entidades gestoras de parques de estacionamento sejam os principais parceiros na implementação desta 

medida. Também mais uma vez a Universidade do Minho poderá estar envolvida, por exemplo na criação 

do jogo ou mesmo de toda a aplicação. 

De igual modo, também outros stakeholders podem estar envolvidos no desenvolvimento desta proposta 

como por exemplo associações ou empresas ligadas à utilização da bicicleta e ao modo pedonal, como 

sendo a Braga Ciclável ou a FPCUB por exemplo, associações ou instituições ligadas ao turismo da região 

e espaços comerciais que se queiram associar às questões da mobilidade. 

3.2.1.3. Plataforma de Carpooling 

Um dos serviços que se sugere que seja prestado no portal Mobilidade é a plataforma de carpooling. 

O Carpooling enquadra-se na categoria dos transportes partilhados, visto ser exatamente esse o seu 

intuito, o de duas ou mais pessoas partilharem o mesmo automóvel nas suas deslocações. É 

essencialmente um modo de diminuir o tráfego nas estradas, racionalizando a ocupação das viaturas 

particulares. Consiste em duas ou mais pessoas dispostas a partilharem a mesma viatura, o mesmo ou 

parte do mesmo trajeto e os custos associados. As vantagens do carpooling podem ser várias. De entre 

elas destacam-se: 
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 A poupança de dinheiro devido à partilha dos custos da viagem; 

 A possibilidade de redução do congestionamento automóvel e consequente redução das emissões 

atmosféricas; 

 A possibilidade de redução de veículos à procura de estacionamento no destino; 

 A melhoria do conforto da deslocação para quem vai a boleia e o facto de ter companhia, poder 

conviver e fazer amizades; 

 Para as empresas que têm parqueamento no interior, a possibilidade de controlar melhor esse 

espaço, de modo a servir todos. 

 

No entanto para certas pessoas o carpooling traz inconvenientes, tais como alguma perda de 

independência, perda de intimidade e possibilidade de insegurança. Mas para o sistema de transportes e a 

melhoria da mobilidade, o maior inconveniente do carpooling é a perda de transferência modal dos seus 

utilizadores para os transportes públicos. 

As experiências do programa CIVITAS II mostram que um esquema de carpooling com cerca de 2200 

membros é capaz de poupar 300 toneladas de emissões de dióxido de carbono e remover cerca de 1600 

veículos apenas com condutor nas horas de ponta, em cerca de 33 meses. 

3.2.1.3.1. Descrição da proposta 

A plataforma de carpooling consiste basicamente numa base de dados que permite agregar dados dos 

utilizadores disponíveis a participar e promover a comunicação entre eles para o agendamento das suas 

viagens. Este tipo de ferramenta apresenta os seguintes objetivos na área do Quadrilátero: 

 Gerir um sistema de boleias oficialmente associado ao sistema de transportes do Quadrilátero; 

 Proporcionar uma utilização mais eficiente do transporte individual, introduzindo um instrumento de 

combate às baixas taxas de ocupação dos veículos particulares, as quais em média são de 1,46 

ocupantes por veículo na área territorial do Quadrilátero (valor médio de ocupação retirado dos 

inquéritos O/D realizados no âmbito deste Estudo); 

 Mitigar os problemas de saturação de alguns eixos da rede viária, a qual se verifica em todas as 

sedes de concelho; 

 Mitigar possíveis problemas de procura de estacionamento ao diminuir o número de viaturas à 

procura de estacionamento; 

 Ajudar a reduzir consumos energéticos e emissões poluentes atmosféricas; 

 Servir todos os cidadãos, mas com especial foco nas pessoas que se deslocam diariamente para 

áreas com um número grande de trabalhadores e/ou estudantes; 

 Proporcionar uma ferramenta que poderá constituir uma alternativa para as zonas com baixa oferta 

de transporte público. 

 

O sistema de carpooling pode ser o clássico, onde a oferta e procura é disponibilizada com antecedência ou 

um sistema dinâmico (real-time ridesharing), onde as ofertas e procuras de itinerário são feitas num curto 

espaço de tempo, maior parte das vezes recorrendo a sistemas com GPS, aplicações para smartphones e 

redes sociais como o Facebook. 

Os participantes deverão registar-se e criar um perfil com as suas informações. Seguidamente formalizam 

uma oferta ou um a procura, consoante são condutores ou passageiros. Os condutores deverão definir o 
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percurso, o número de lugares disponíveis, data e horário da viagem, local de encontro preferencial, o preço 

e se disponibiliza lugar para bagagem ou não. Quanto aos passageiros estes deverão definir um percurso e 

data e hora da viagem pretendida. 

O sistema deverá permitir agregar pessoas com a mesma origem ou destino ou ainda com os mesmos 

pontos de geração (por exemplo: trabalho, ginásio, escola, etc.). Sendo assim, a plataforma permitirá a cada 

utilizador visualizar uma rede de contactos possíveis consoante os dados introduzidos e gerar alertas 

automáticos quando surgem perfis compatíveis. Existindo interesse os participantes entram então em 

contacto com a pessoa pretendida através da plataforma ou por telefone. Quando é feito um pedido de 

contacto, a pessoa deverá ser avisada através de e-mail ou sms. 

Propõe-se ainda que a plataforma possa disponibilizar ao condutor áreas preferenciais de estacionamento e 

respetivas informações, consoante o seu destino. 

Como modo de prevenir situações de insegurança ressalva-se a importância de as experiências de 

carpooling serem classificadas pelos utilizadores. Podem ainda ser tomadas outras medidas, como por 

exemplo estabelecer grupos (exclusivo para mulheres, etc.). No entanto torna-se essencial analisar as 

condições legais no que toca a registos, manuseamento de dados, responsabilidades, segurança pessoal, 

etc, de modo a garantir a segurança de todos os participantes. 

 
 

 
Figura 3.18 – Exemplo de 
plataforma de carpooling 

(http://www.carpool.be/) 

Figura 3.19 – Exemplo de publicidade 
de plataforma de carpooling 

(plataforma: https://pt.amovens.com/pt/) 

Figura 3.20 – Exemplo de incentivo ao 
carpooling numa escola 

(http://carpoolingdiogocao.blogspot.pt/) 

 

Das variadas experiências existentes acerca do carpooling verifica-se que as deslocações partilhadas são 

mais comuns e têm maior sucesso em pessoas que trabalham em zonas com muitos postos de trabalho 

(polos empresariais e industriais, universidades, áreas comerciais, etc.) e para quem vive em áreas com 

densidade residência elevada. No caso das empresas e grupos de instituições localizadas numa mesma 

área a sensibilização à utilização do carpooling pode ser mais simples, visto as pessoas se conhecerem ou 

pelo menos serem menos apreensivas à partilha e o destino ser exatamente o mesmo. Além disso, do 

ponto de vista da empresa, pode ser interessante a promoção do carpooling como modo de estímulo à 

socialização entre trabalhadores. Sugere-se assim, que a plataforma possa ter uma área dedicada a 

empresas (ou até iniciar-se assim e só depois expandir), a qual poderá ser desenvolvida e experienciada 

no âmbito dos Planos de Mobilidade de Empresas e Polos propostos (ver 4.2.3). 

Na área de estudo, verificam-se já algumas viagens agenciadas com base no carpooling, especialmente 

viagens de e para fora da área territorial do Quadrilátero. As viagens mais comuns dentro da área de estudo 

dizem respeito às ligações mais fracas em termos de transporte coletivo, nomeadamente entre Braga e 

Barcelos e entre Braga e Guimarães. 

3.2.1.3.2. Estrutura de custos e financiamento 

O incentivo ao carpooling, com a respetiva criação da plataforma disponibilizada no portal, tem os seus 

custos de implementação e operação incluídos na criação e gestão do portal Mobilidade, devendo ser 

criada pela mesma equipa de trabalho. Com a criação desta plataforma deverá ser estabelecida uma meta 

de número de participantes de modo a que o seu funcionamento seja sustentável. 
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A proposta de carpooling necessita que sejam realizadas ações de incentivo e promoção do serviço para 

que se obtenham resultados viáveis, estando estas enquadradas nas ações de divulgação do Centro de 

Divulgação. 

O apoio a esta medida, incluindo algum suporte financeiro, deve ser dados por parte das autarquias, 

podendo também passar pela colaboração de promotores privados com sendo empresas ou espaços 

comerciais de grande dimensão interessados nesta iniciativa. 

3.2.1.3.3. Entidades envolvidas 

Esta medida deverá ser iniciada em empresas com um número significativo de trabalhadores, sendo então 

necessário identificar os principais polos e/ou empresas onde implementar o carpooling (ver 4.2.3). Sendo 

assim há o interesse de ter as grandes empresas como entidades envolvidas no seu planeamento. 

Esta iniciativa poderá ter o apoio das Câmaras Municipais, sendo vista como uma iniciativa de redução do 

congestionamento nas cidades e da pressão sobre o sistema de estacionamento. Os operadores de 

transporte urbano devem também estar interessados em apoiar o carpooling, devendo estar sensibilizados 

com o fato de poderem ver o seu próprio serviço incrementado se criarem serviços similares. Estes devem 

ser contactados numa fase inicial de planeamento, mostrando que o serviço é complementar ao transporte 

público e não concorrente. 

Além destes, esta medida pode ter ainda outros stakeholders, entre eles, associações de táxis, escolas, 

instituições de investigação interessadas como sendo a Universidade do Minho e organizações a ela 

associadas, organizações ambientais não governamentais, cidadãos interessados em participar nesta 

medida, etc. 

3.2.1.4. Quiosques Mobilidade 

3.2.1.4.1. Descrição da proposta 

Os quiosques Mobilidade são pontos físicos de informação ao público em geral acerca dos transportes e da 

mobilidade, com a função de oferecer uma gama de serviços úteis às pessoas que se deslocam na área 

territorial do Quadrilátero, no sentido de orientá-las para uma melhor utilização dos diversos modos de 

transporte disponíveis e para as sensibilizar na utilização de modos de transporte cada vez mais 

sustentáveis. 

Os principais objetivos da criação destes quiosques são: 

 Criação de novos instrumentos de divulgação da informação na área do Quadrilátero; 

 Divulgar a informação relativa aos transportes e mobilidade mais próximo dos cidadãos; 

 Prestar informação personalizada mais eficazmente; 

 Cobrir a parte da população menos informada; 

 Angariar novos utilizadores para os transportes alternativos ao veículo particular; 

 Aumentar a satisfação por parte dos utilizadores e a atratividade do sistema de transportes; 

 Criar um instrumento eficaz na sensibilização da população para as questões da mobilidade e para 

a necessidade e benefícios de utilização de modos de transporte ambientalmente sustentáveis. 

 

Com o intuito de “trazer para a rua” a informação que se disponibiliza no portal, os quiosques são para 

muitos o único meio de interação com a informação existente (não utilizadores das plataformas informáticas). 

Além disso, devido ao seu conceito mediático, permite uma angariação mais eficaz de novos utilizadores 

para modos de transportes mais sustentáveis. Para tal, terão de se localizar em pontos estratégicos, como 
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sendo locais centrais e movimentados nas quatro sedes de concelho, interfaces de nível superior ou outros 

locais movimentados (centros comerciais, estádios, grandes equipamentos, etc.). 

  
Figura 3.21 – Exemplo de Quiosque – “Loja da 

Mobilidade” no Forum Barreiro 
Figura 3.22 – Exemplo de Quiosque – “Loja da Mobilidade” 

no Porto 

 

Os quiosques deverão então integrar as seguintes funções: 

 Informação – disponibilizar informação acerca da oferta existente para os diferentes modos de 

transporte e sobre serviços complementares e especiais, esclarecimento de dúvidas; 

 Serviços – venda de todo o tipo de bilhetes, reservas de transporte flexível, táxis e carpooling, 

informação acerca de alterações a serviços, receção de comentários e sugestões; 

 Aconselhamento – elaborar planos de viagem, aconselhar alternativas, apoio ao utente; 

 Divulgação – disponibilização de folhetos (com horários, mapas, tarifas, etc), espaço de divulgação 

de iniciativas, campanhas, serviços novos e inovadores e outras atividades relacionadas; 

 Sensibilização – promover ações de sensibilização acerca dos modos de transporte sustentáveis; 

 Turismo – poderá fazer sentido integrarem centros de informação de turismo, devido à sua 

localização e às necessidades de resposta a turistas. 

 

Como referido no âmbito do centro de divulgação, a linha de atendimento telefónico poderá também ser 

assegurada pelos quiosques. Dependendo do seu sucesso e do número de contactos que se venham a 

receber, poderá futuramente avançar para um sistema de call center, com a necessidade de alocação de 

uma equipa afeta a esta atividade. 

3.2.1.4.2. Estrutura de custos e financiamento 

Os custos de investimento na implementação dos quiosques Mobilidade deverão incluir o espaço físico, 

equipamento informático, material de apoio e a formação da equipa de atendimento ao público. 

O funcionamento dos quiosques pressupõe a afetação de uma equipa de atendimento ao público, material 

de apoio, despesas gerais e ações promocionais desenvolvidas nos quiosques. Poderá ter a colaboração 

da Universidade do Minho, no apoio a estágios no âmbito dos cursos de Ciências da Comunicação e 

Marketing. 

De resto, o financiamento na aquisição e operação dos quiosques deverá ter o apoio e envolvimento das 

Câmaras Municipais, dos principais operadores de transportes na área territorial do Quadrilátero, do 

Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) e de Associações nacionais dos transportes (como por 

exemplo a ANTROP). 
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Para o financiamento e apoio desta medida poderá ponderar-se o recurso a fundos privados, locais, 

regionais ou nacionais, ou a programas de financiamento europeus de suporte a iniciativas no âmbito da 

mobilidade e transportes, como no caso da Loja da Mobilidade do Porto que surgiu da participação da 

câmara municipal do Porto no projeto comunitário MOST e teve o seu funcionamento assegurado no âmbito 

do projeto comunitário Civitas Plus até 2012. 

3.2.1.4.3. Entidades envolvidas 

Como já referido as quatro Câmaras Municipais do Quadrilátero devem estabelecer parcerias locais e 

regionais com os principais operadores de transportes, bem como com diversas instituições interessadas. 

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) será possivelmente um dos stakeholders mais 

interessados nesta iniciativa, bem como organizações e associações ligadas ao turismo. 

Poderá também haver o interesse por parte de grandes instituições ou empresas que queiram ligar o seu 

nome à promoção desta medida, como instituições escolares e empresas locais. 

3.2.2. Ações de divulgação 

O intuito da criação do Centro de Divulgação é, tal como o nome indica, a divulgação dos assuntos 

relacionados com a mobilidade e acessibilidade. Com o auxílio dos instrumentos descritos nos subcapítulos 

anteriores, o centro de divulgação tem como uma das suas principais funções o estudo de medidas e a 

realização de ações que visem a promoção de modos de transporte mais sustentáveis e o alcance dos 

objetivos implícitos neste Estudo, nomeadamente o Objetivo A - Racionalizar a utilização do Transporte 

Individual (ver 1.2.1), o Objetivo C – Melhorar a atratividade do Sistema de Transporte Coletivo para todos 

os cidadãos (ver 1.2.3) e o Objetivo E – Promover a utilização dos Modos Suaves (ver 1.2.5). 

Os serviços sob a gestão do Centro Operacional (ver 3.3) deverão também ser devidamente publicitados, 

aquando da sua implementação, pelo Centro de Divulgação. 

A disseminação da informação tem como objetivo o alcance de metas que só se atingem se os alvos a que 

se destinam, neste caso os cidadãos, passarem por toda uma etapa de consciencialização, compreensão e 

aceitação, para então procederem à ação pretendida. 

 

As ações de divulgação são então um ótimo instrumento de apoio à mudança de mentalidades e da cultura 

de mobilidade dos cidadãos. Além de consistirem em medidas simples e de baixo custo, são geralmente 

sempre bem aceites pelas pessoas. No entanto, é preciso ter consciência de que os resultados destas 

ações, além de serem difíceis de medir diretamente, não são imediatos, requerendo a insistência na sua 

aplicação durante bastante tempo. 

As ações recomendadas, dirigidas quer a grupos-alvo quer a todos os cidadãos, consistem basicamente em: 

 Definir uma estratégia que beneficie sempre os modos de transporte mais sustentáveis e que 

enalteça os efeitos negativos do tráfego criado pelos veículos particulares; 
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 Disseminar informação acerca do sistema de transportes assente numa boa estratégia de 

comunicação; 

 Realizar campanhas de marketing e promoção; 

 Realizar eventos que promovam o transporte público e os modos suaves; 

 Envolver os cidadãos em debates acerca da mobilidade e em processos de planeamento; 

 Criar guias variados acerca de aspetos relacionados com a mobilidade que podem ser 

disponibilizados em papel, em modo digital para download ou através de plataformas eletrónicas (e-

learning); 

 Promover cursos de condução ecológica (eco-driving). Estima-se que com este tipo de curso uma 

pessoa possa reduzir o consumo de combustível do seu automóvel entre 10 a 15% aprendendo 

técnicas de condução mais eficientes e seguras; 

 Associar os media (televisão, rádio e jornais) às campanhas de divulgação; 

 Desenvolver slogans a utilizar nas campanhas. 

 

Estas medidas normalmente têm mais sucesso se tiverem associados incentivos aos utilizadores de modos 

de transporte mais sustentáveis. 

Podem ser aplicadas de modo a abranger todos os cidadãos e/ou grupos-alvo, como por exemplo crianças 

e adolescentes, trabalhadores de empresas, escolas, visitantes e turistas, etc. 

As ações implementadas deverão ser monitorizadas, avaliando a sua eficácia e a satisfação dos utilizadores. 

Nunca se poderá esquecer que os benefícios conseguidos apenas aparecem a longo prazo, consistindo 

num processo lento mas essencial. 

3.2.2.1. Sensibilização e Promoção dos Modos Suaves 

3.2.2.1.1. Descrição da proposta 

As deslocações em modos suaves no Quadrilátero têm um peso algo significativo, nomeadamente o modo 

pedonal, cerca de 21,7% das deslocações. No entanto, a bicicleta ainda apresenta valores muito baixos, na 

ordem dos 0,7%. Apesar disso, estas deslocações estão significativamente abaixo da utilização do 

transporte individual. Neste sentido, torna-se necessário que uma das ações do centro de divulgação seja a 

de incentivar e promover a utilização dos modos suaves e sensibilizar a população para a 

necessidade de incrementar as quotas das deslocações em modos suaves na repartição modal. Na 

figura seguinte apresentam-se as etapas necessárias. 

 

Figura 3.23 – Plano de sensibilização e promoção dos modos suaves 

A sensibilização da população deverá passar por mostrar as vantagens da utilização quer do modo 

pedonal quer do modo ciclável. Entre elas destacam-se a melhoria da qualidade do ambiente com a 

redução das emissões poluentes e do consumo de energia, a poupança de dinheiro, a promoção do 
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exercício físico com melhoras para a saúde, a sensação de lazer que promove mesmo em deslocações 

diárias e a vantagem de não ficar retido no trânsito, entre outras. 

A promoção dos modos suaves, além das ações a desenvolver pelo centro de divulgação, assenta sobre a 

melhoria das condições de utilização destes modos a todos os níveis. Com este objetivo enumeram-se 

algumas das medidas essenciais, como: 

 A criação de percursos cicláveis e pedonais confortáveis e seguros, promovendo percursos diretos 

e funcionais, com ligações a destinos-chave e a minimização de conflitos com o tráfego (ver 2.3.1). 

Neste aspeto recomenda-se que, sempre que haja intervenções em interfaces de transporte ou 

criação de novos interfaces, se efetue o planeamento de infraestruturas pedonais e cicláveis 

conjuntamente, de modo a melhorar as conexões. Insere-se também aqui a proposta de melhoria 

das condições de acesso a interfaces ferroviários e rodoviários (ver 0); 

 A hierarquização da rede pedonal e da rede ciclável; 

 Ter um bom sistema de estacionamento para bicicletas, adequado, seguro e devidamente 

sinalizado, provisionando parqueamento junto dos principais polos de atração/geração de 

deslocações (interfaces de transportes, equipamentos, zonas de comércio e serviços e zonas 

residenciais densas) (ver 2.3.2); 

 Possibilidade de ter pontos de apoio ao longo dos percursos, com água potável e possibilidade de 

reparações self-service (ver 2.3.2). 

 

Além das condições físicas é necessário criar um sistema de informação3.2.2.1.2. Recomenda-se a 

criação de: 

 Mapas de rede ciclável com a representação clara de percursos, distâncias, pontos de 

estacionamento para bicicletas, pontos de apoio para bicicletas e principais equipamentos; 

 Mapas de percursos pedonais, incluindo equipamentos principais e distâncias; 

 Criação e implementação de sinalética adequada tanto da rede ciclável como da rede pedonal, 

onde se inclui mapas, orientações, informações, etc.; 

 Roteiros de âmbito turístico; 

 Mapas interativos das redes. 

   
Figura 3.24 – Mapa ciclável Parramatta 

(http://www.parracity.nsw.gov.au) 
Figura 3.25 – Exemplo 
de totem de sinalização 

– Legible London 
Pedestrian Wayfinding 

(Atkins UK) 

Figura 3.26 – Mapa ciclável interativo de Braga 
(http://bragaciclavel.blogspot.pt/) 

Como medidas de incentivo, algumas enquadradas em propostas já descritas neste documento, 

enumeram-se as seguintes: 
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 Criação de um sistema de bike-sharing (ver 2.3.3), enumerando as vantagens de um sistema destes 

na promoção dos modos suaves, como o não ter de possuir bicicleta, ter serviço de manutenção 

incluído e poder devolver a bicicleta nos pontos disponíveis sem ter de se preocupar com o 

estacionamento desta. Aqui enquadra-se também a vantagem de o cartãoQ poder integrar o 

sistema de partilha de bicicletas (ver 3.3.1.1). A divulgação do sistema de partilha de bicicletas, 

como serviço gerido pelo Centro Operacional do CIMOB, deverá ficar a cargo do Centro de 

Divulgação; 

 Reforçar o nível de prioridade dos peões e ciclistas relativamente aos restantes modos, adotando 

uma política de prioridades; 

 Permitir o transporte de bicicletas no transporte público. Esta medida permite conjugar a utilização 

da bicicleta com o transporte coletivo, acrescentando assim mais uma alternativa a quem utiliza a 

bicicleta. Poderá ser iniciada apenas com projetos piloto e ir progredindo consoante os resultados; 

 Implementação de medidas de acalmia de tráfego; 

 Conceito de green city streets – vias que ao sofrerem tratamentos de remodelação ou requalificação 

passam a proporcionar um melhor usufruto da cidade aos cidadãos, dando prioridade à circulação 

pedonal e abrindo espaço para modos de transporte mais sustentáveis. Neste contexto enquadram-

se as medidas de acalmia de tráfego que ao mesmo tempo que promovem uma cidade de todos e 

mais segura, ajudam na redução da velocidade de circulação motorizada e a desincentivar a 

utilização do veículo particular nas zonas onde são aplicadas. Este conceito pode fazer parte de um 

guia de boas práticas das autarquias acerca de medidas a aplicar obrigatoriamente, sempre que 

possível, em intervenções no espaço público. As medidas de acalmia de tráfego podem ser de 

vários níveis e custos e ser aplicadas a curto prazo, as requalificações têm associada uma visão 

estratégica futura que a longo prazo vem promover cidades mais sustentáveis; 

 Iniciar a prática de ter estacionamento para bicicletas no interior dos edifícios. Esta medida poderá 

ser aplicada nos locais de trabalho, quer por iniciativa da empresa quer por pedidos dos 

trabalhadores, onde a empresa disponibiliza, sempre que possível, um espaço no interior do edifício 

para os trabalhadores poderem guardar as sua bicicletas de modo confortável e seguro. Pode-se 

também, numa perspetiva de longo prazo, incentivar a definição de um espaço de estacionamento 

para bicicletas no momento da remodelação ou construção de edifícios; 

 Disponibilização de cacifos e se possível balneários nas instalações das principais empresas 

empregadoras. O facto de muitos dos trabalhadores não terem local onde guardar objetos pessoais 

pode ser uma limitação aquando da escolha do modo de transporte. 

 

No âmbito das ações a desenvolver por parte do centro de divulgação enumeram-se de entre as possíveis 

as seguintes: 

 Começar o incentivo dos modos suaves em deslocações de curta distância, de modo a que os 

trajetos sejam simples de realizar e possíveis para todos. Um grupo-alvo poderá ser pessoas que 

realizam diariamente curtas distâncias; 

 Elaborar guias de utilização dos modos suaves. Estes deverão incidir na questão da segurança, 

ensinando os cidadãos a circular conjuntamente com os restantes modos de transporte de modo 

apelativo e no estacionamento de bicicletas; 

 Promover a elaboração de guias técnicos com critérios e boas práticas para a criação de boas 

redes pedonais e cicláveis. Estes devem abordar a segurança, coerência, lógica, acessibilidades, 

atratividade, conectividade, legibilidade e conforto; 

 Promover a elaboração de planos de acessibilidade pedonal e planos de mobilidade ciclável; 
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 Desenvolver ações de sensibilização e educação dos condutores. Estas podem passar pela 

organização de passeios de bicicleta, aulas de condução segura, distribuição dos guias de 

utilização, etc; 

 Desenvolver iniciativas de promoção dos modos suaves em escolas, empresas e nos centros 

urbanos. Estas podem e devem ter a colaboração de associações existentes e dinamizadoras, 

passando por iniciativas do tipo pedibus, Bike to School, Bike to Work, pedishopping, Sexta de 

bicicletas, dia sem carros, limitar temporariamente ruas principais ao acesso pedonal e a 

associação a eventos importantes. A realização destas iniciativas nas escolas é de extrema 

importância por se tratar de incentivar os potenciais utilizadores futuros. Nas empresas também se 

revelam importantes porque permitem mobilizar muita gente ao mesmo tempo e nomeadamente 

pessoas que realizam movimentos pendulares diariamente. Nos centros urbanos estas medidas 

permitem ir mudando mentalidades e atingir diversos tipos de utilizadores; 

 Realizar campanhas de sensibilização direcionadas a grupos-alvo. Mais uma vez, estas podem e 

devem ter a colaboração de associações existentes e dinamizadoras Podem passar por anúncios 

publicitários e publicidade onde se evidencia as vantagens da escolha pelos modos suaves 

(emissões que se reduzem, dinheiro que se poupa, ganho na saúde, lado lúdico da viagem, etc.), 

vídeos promocionais, eventos ligados à segurança, etc. Exemplo de campanhas destas é o projeto 

SEGMENT (http://www.segmentproject.eu/), que tem algumas aplicações em Portugal na cidade de 

Almada, onde as medidas realizadas têm como princípio atingir os grupos-alvo em momentos de 

mudança de hábitos, envolvendo escolas, novos residentes, novos trabalhadores, novos pais, 

novos estudantes, etc. 

    

Figura 3.27 – Guia de 
circulação em bicicleta em 

Nova Iorque 
(http://www.nyc.gov/html/dot/ 
html/bicyclists/biketips.shtml) 

Figura 3.28 – Exemplo de imagem de 
campanha (http://www.oregonmetro.gov) 

Figura 3.29 – Iniciativa Walk to School Day 
(http://www.walkbiketoschool.org/) 

  
 

Figura 3.30 – Exemplo de 
medida (http://selo.mubi.pt/) 

Figura 3.31 – Exemplo de campanha 
(http://sextadebicicleta.mubi.pt/) 

Figura 3.32 – Iniciativas Bike to School e Bike 
to Work (https://bikehub.ca/) 

3.2.2.1.2. Estrutura de custos e financiamento 

O trabalho desenvolvido pelo Centro de Divulgação no âmbito das ações de sensibilização e promoção dos 

modos suaves foca-se basicamente em estudar medidas, estabelecer contactos, organizar reuniões, 
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organizar eventos, etc. Assim sendo, os custos de implementação e operação desta medida incorporam 

apenas a despesa com pessoal, equipamento e material de escritório, material a usar nas campanhas e 

publicidade e despesas gerais. 

Esta atividade, não tendo receitas, está dependente quer do financiamento das autarquias quer do 

financiamento dos possíveis parceiros associados, embora não se perspetivem custos avultados, 

principalmente quando comparados aos benefícios que se esperam vir a conseguir. Poderá ponderar-se 

também o recurso a fundos europeus, nomeadamente nas áreas ligadas à mobilidade e ao ambiente. 

Será também interessante verificar da possibilidade de incorporar ações de voluntariado nas diversas 

campanhas, de modo a reduzir a despesa. 

3.2.2.1.3. Entidades envolvidas 

Os stakeholders a envolver nas ações de divulgação e promoção podem ser variados consoante as 

medidas a aplicar. 

Um dos principais apoios deverá ser das câmaras municipais e nomeadamente dos seus departamentos 

responsáveis pelas secções de trânsito, mobilidade, planeamento, urbanismo, arquitetura e escolas. O 

sucesso das medidas aplicadas dependerá da sensibilização política relativamente aos problemas da 

mobilidade e aos efeitos negativos decorrentes do intenso tráfego automóvel existente. 

Outras importantes parcerias a estabelecer deverá ser com os operadores de transporte e com os 

representantes das grandes empresas existentes na área territorial do Quadrilátero. Os operadores de 

transporte são uma das partes mais interessadas no desenvolvimento das medidas e ações, tendo 

condições para ajudar e apoiar o planeamento de muitas delas. As empresas do Quadrilátero, e 

especialmente as de grande dimensão que acolhem muitos trabalhadores, são talvez o principal grupo-alvo 

para a aplicação de campanhas. Estas além de terem a capacidade de divulgar informação e ajudar a 

promover campanhas pelos seus trabalhadores poderão estar associadas a campanhas específicas. Dá-se 

o exemplo do projeto MOBI (http://www.mobi-project.eu/) que se trata de um jogo para encorajar 

trabalhadores a fazer as suas deslocações de modo mais sustentável e assim ter algum divertimento 

competindo com os colegas e amigos ao mesmo tempo. 

Também importante será o envolvimento das principais escolas dos quatro concelhos e nomeadamente 

naquelas onde se verificam maiores problemas de tráfego na sua envolvente. As crianças e os 

adolescentes são um dos principais grupos-alvo visto ser mais fácil sensibilizar quem ainda não conduz, 

estando mais aptos a modos alternativos de transporte, além de que são os principais utilizadores dos anos 

futuros. 

 

Com interesse relevante também para a aplicação destas medidas é a participação de associações locais e 

regionais já fortemente enraizadas ligadas ao uso da bicicleta, como é o exemplo da Braga Ciclável; das 

forças de segurança pública, como sendo a polícia e a gnr na participação do planeamento de medidas de 

tráfego e prioridades de circulação de outros modos; os representantes de importantes polos geradores de 

tráfego, como sendo centros comerciais, universidades, hospitais, etc.; o aconselhamento de associações e 

grupos interessados, como sendo utilizadores de bicicleta, comerciantes, taxistas, pessoas com mobilidade 

reduzida, turismo, etc. e organizações não governamentais ligadas ao ambiente, por exemplo a Quercus 

(Núcleo Regional de Braga). 

A auscultação da população em geral e o seu envolvimento nos processos de planeamento de ações pode 

ser importante, assim como a associação do comércio local para a promoção de campanhas e associações 

de desporto, ginásios e centros de saúde para a realização de campanhas associadas ao exercício físico e 

saúde. 

Para o desenvolvimento das ações previstas poderá ainda ser útil contar com o apoio de empresas 

organizadoras de eventos, da Universidade, de movimentos a favor da bicicleta e do ambiente e de 
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voluntariado disponível. Será sempre importante associar os media (televisões locais, rádio e jornalistas) 

como meio de divulgação das ações. 

3.2.2.2. Incentivo e Promoção dos Transportes Públicos 

Um dos grandes objetivos deste estudo e da posterior aplicação de medidas é a redução da utilização do 

transporte individual (Objetivo A - ver ponto 1.2.1), que atualmente corresponde a cerca de 2/3 da viagens 

realizadas pela população residente no Quadrilátero, e a comuta destes utilizadores para modos de 

transporte mais sustentáveis. Neste sentido, os principais concorrentes ao veículo particular são os 

transportes públicos, que no cômputo geral dos quatro concelhos não ultrapassa 9% das viagens. 

Para a concretização deste objetivo é essencial que sejam planeadas medidas de incentivo à utilização do 

transporte público. No entanto, é preciso que todos os intervenientes percebam a importância desta questão 

e quais os objetivos de um plano de promoção ao transporte público. Na figura seguinte apresentam-se as 

etapas de um plano deste tipo. 

 

 

Figura 3.33 – Plano de incentivo e promoção dos transportes públicos 

 

O sucesso das medidas a aplicar e do alcance da meta definida depende, em primeiro lugar, da qualidade 

do serviço prestado pelos operadores. É essencial que estes percebam que só com um bom serviço que 

cubra as necessidades dos utilizadores é que veem incrementada a sua utilização. Neste sentido, será 

necessário analisar os serviços prestados, identificar as lacunas e tentar resolvê-las. Será importante o 

entendimento e negociação entre as Câmaras Municipais e os Operadores de transporte coletivo, de modo 

a se criar uma estratégia conjunta. 

O incremento da qualidade do serviço prestado deverá direcionar-se em vários sentidos, sendo eles as 

questões relacionadas com a operação, a hierarquização da oferta, a melhoria das paragens e interfaces e 

a melhoria da informação prestada sobre a oferta. A maioria destas questões foram já abordadas no ponto 

2.2 deste documento. No entanto, destas a que mais destaque tem como fator potenciador da utilização do 

transporte público é a informação, visto ser cada vez maior a interação entre a mobilidade e as 

telecomunicações. Neste sentido é importante promover e incrementar a divulgação da informação 

disponível sobre a oferta de transporte. 

3.2.2.2.1. Melhoria da informação disponibilizada sobre o Transporte Coletivo 

Propõe-se então a melhoria da informação disponibilizada sobre o Transporte Coletivo. Este aspeto, aliado 

à qualidade da informação e à facilidade de acesso à mesma, é um fator potenciador da utilização do 

transporte público. Os utilizadores e potenciais utilizadores do sistema de transportes só o utilizarão se 

estiverem devidamente informados acerca dele. 

A informação a disponibilizar inclui informação geral sobre todos os serviços, horários, mapas de rede e 

percursos, tarifas, tempos reais de partida e chegada, alterações ao serviço em tempo real, estimativas de 

viagens, agendamento de campanhas e eventos, outras informações. 
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A informação deverá ser disponibilizada através dos meios adequados, no momento certo e no local 

apropriado. Se devido a restrições financeiras for necessário priorizar as intervenções, aconselha-se a 

instalar inicialmente os novos serviços de informação nas principais estações e paragens. Na área de 

estudo estes locais são as interfaces de nível superior e intermédio (ver 0). 

 

O sistema de informação deverá ser então um sistema de qualidade e integrado, de modo a responder às 

exigências cada vez maiores dos utilizadores e a captar novos utilizadores. Sendo assim, deverá: 

 Ser claro e de fácil utilização; 

 Ser facilmente distinguido de outros sistemas de informação existentes; 

 Responder às necessidades e expectativas dos diferentes utilizadores; 

 Incluir informação acerca dos vários modos e das ligações entre eles; 

 Integrar informações sobre os serviços de mobilidade existentes (transportes flexíveis, carpooling, 

bike-sharing, etc.) e sobre o estacionamento em parque; 

 A informação ser disponibilizada em tempo real e de várias formas, nomeadamente: 

o em papel (afixada ou em folhetos); 

o em modo dinâmico (painéis de informação em tempo real localizados nas interfaces e 

paragens e mensagens de voz); 

o em website multimodal (proposta de Portal da Mobilidade, ponto 3.2.1.1) que inclui 

programador de viagens; 

o de modo interativo (painéis com informação em tempo real nos veículos, smart points 

eletrónicos, SMS, telefone e proposta da Aplicação Mobilidade, ponto 3.2.1.2); 

o em lojas de mobilidade (Proposta de Quiosques Mobilidade, ponto 3.2.1.3). 

 

As paragens e interfaces deverão estar devidamente assinaladas, sugerindo-se a utilização de totens que 

identifiquem claramente a rede de transportes integrada e que sejam visíveis a uma distância considerável 

(Figura 3.34). Devem ter uma imagem clara e simples e serem constituídos por material resistente às 

condições a que está sujeito e a vandalismo. Podem servir também e idealmente como suporte de 

informação, nomeadamente horários e mapas da rede. 

 

A informação clássica em papel, afixada ou em folhetos, é um tipo de informação essencial, visto ser 

utilizada por todos os tipos de passageiros, nomeadamente aqueles que não podem ou querem aceder os 

sistemas mais iterativos. Sendo assim, é necessário disponibilizar toda a informação em papel, 

nomeadamente horários, mapas, tarifas, informações sobre serviços, outras informações relevantes, 

atualizações, etc. (Figura 3.35). Esta poderá ser em cartazes afixados em placards ou nas paragens e em 

folhetos de distribuição nas interfaces e em pontos de informação. 

A informação em modo dinâmico utiliza sistemas de transporte inteligentes (ITS), o que otimiza o processo 

de manutenção e atualização. Estes sistemas trazem a vantagem de poder transmitir ao utilizador 

informação em tempo real, dando a este a perceção de uma informação mais fiável. A disponibilização em 

paragens de transporte rodoviário, onde além de outras informações se informa o passageiro sobre tempos 

de espera, ajuda a rentabilizar o tempo e a diminuir a incerteza e a ansiedade dos clientes. A utilização dos 

painéis de informação (Figura 3.36) já se encontra vulgarizada e implementada na maioria das interfaces de 

transporte. No entanto a sua utilização em paragens de transporte coletivo ainda não é uma medida 
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generalizada, possivelmente devido ao investimento inicial implícito. Apesar disso, entende-se como uma 

medida importante para a promoção e integração do sistema de transportes coletivos. 

 

   
Figura 3.34 – Exemplo de 

totem de sinalização e 
informação (Public Transport – 

Guidelines for Land Use and 

Development) 

Figura 3.35 – Exemplo de painel de 
informação (Standard for TfL products) 

Figura 3.36 – Painel de informação 
eletrónico (Estação de Lousado) 

 

A informação disponibilizada em website, através do Portal da Mobilidade tem a vantagem de agregar toda 

a informação acerca dos diferentes modos e serviços e integrá-la. Além da disponibilização em formato 

digital da mesma informação que é divulgada em papel salienta-se a importância do programador de 

viagens (ver 3.1.1.2) que permitirá aos utilizadores simular as suas viagens e obter resultados combinando 

os vários modos e serviços. 

A visualização da informação em modo interativo é cada vez mais utilizada e tem a potencialidade de 

captar o interesse de passageiros menos regulares. Além disso, permite uma maior interação entre o utente 

e o sistema de transportes, visto que este pode contribuir com inputs para a base de dados existente. De 

entre as possibilidades de comunicação destaca-se a criação da aplicação Mobilidade (ver ponto 3.2.1.2) 

que permitirá aos utilizadores obter informação em tempo real no seu smartphone, os painéis com 

informação em tempo real nos veículos (Figura 3.37), os smart points instalados nas interfaces e 

possivelmente em algumas paragens (Figura 3.38) e serviços de informação ao passageiro em tempo real 

através de SMS como é o exemplo do serviço da Carris (Figura 3.39), através do qual o utente pode ser 

informado acerca do horário real de passagem do autocarro numa paragem ou através de telefone, 

possivelmente disponibilizado pelos quiosques. 

 

   
Figura 3.37 – Exemplo ecrã no interior de 

uma viatura de La Rochelle (http://www.start-

project.eu/pt/Principal.aspx) 

Figura 3.38 – Exemplo de smart 
point (Stansted Airport, Londres) 

Figura 3.39 – Serviço “SMS ao 
minuto” da Carris 

Os pontos de informação ao público, aqui designados por Quiosques Mobilidade (ver ponto 3.2.1.3), é um 

serviço extremamente útil no que toca à divulgação e promoção da mobilidade, pois trazem para a rua e 
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nomeadamente para locais estratégicos a informação acerca da mobilidade, de modo integrado. Estes são 

também os pontos de informação ideais a pessoas menos familiarizadas com tecnologias e pessoas com 

necessidades especiais (idosos, debilidades motoras, pessoas invisuais, surdos, etc.). 

 

É essencial que os instrumentos de sinalização atuais que não se enquadrem no novo sistema de 

informação sejam removidos e substituídos para que não se crie qualquer confusão. No entanto haverá 

muitos que poderão ser mantidos ou aproveitados. Ainda de salientar a necessidade da correta integração 

da informação acerca dos serviços novos a criar no âmbito deste Estudo e os serviços já existentes. 

 

Em termos de custos de investimento deverá ter em conta os gastos com os equipamentos a instalar nas 

paragens, estações e nos veículos, o equipamento a bordo dos veículos (GPS), sendo que a possível 

central de controlo da informação em tempo real é gerida pelo Centro Operacional, e os custos de 

instalação destes equipamentos. Os custos relativos ao portal, aplicação, quiosques, programador de 

viagens e atendimento telefónico estão já descritos nos subcapítulos respetivos. Estes custos deverão ser 

assegurados pelos operadores de transporte coletivo. No entanto aqui deverá existir um claro entendimento 

entre todos de modo a ficar negociado à partida a repartição de custos e receitas. 

Os custos de operação envolvem material, a impressão e afixação de cartazes e folhetos, a manutenção 

de hardware, licença de software, o pessoal permanente e temporário, os encargos com a realização de 

eventos (aluguer de espaços e contratação de equipas especializadas, etc.) e despesas gerais. 

As medidas contempladas com vista à melhoria da informação devem ter um financiamento por parte das 

autarquias e possivelmente do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT). Poderá ainda existir uma 

participação de empresas privadas, no que toca às tecnologias aplicadas, negociação com operadores de 

telemóveis para o serviço de SMS e ainda de instituições de investigação, nomeadamente ligadas à 

Universidade do Minho. 

 

As principais entidades a envolver em termos de apoio e suporte serão os operadores de transporte, 

devendo haver logo de início uma forte cooperação entre todos, as divisões das Câmaras Municipais 

ligadas ao urbanismo e arquitetura, a ANTROP – Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de 

Pesados de Passageiros, comércio e negócios locais e regionais como interlocutores e divulgadores da 

informação pelos seus trabalhadores e empresas ligadas à publicidade. 

Todas as medidas deverão ter sempre suporte político, devendo estabelecer-se uma estreita cooperação e 

relacionamento de confiança entre os diferentes parceiros e stakeholders. 

Deverá envolver-se também como stakeholders os utilizadores do transporte coletivo e os potenciais 

utilizadores e nomeadamente as pessoas que realizam diariamente movimentos pendulares, os estudantes, 

os visitantes da área do Quadrilátero, os idosos e as pessoas com mobilidade reduzida. 

3.2.2.2.2. Desenvolvimento de mapas de rede 

De modo a reforçar a informação prestada propõe-se o desenvolvimento de mapas de rede de escala 

regional e concelhia, organizados e de fácil leitura. Estes deverão ser elaborados e disseminados pelo 

centro de divulgação da mobilidade (ver ponto 3.2) e colocados nas interfaces e paragens de transporte 

coletivo, nos quiosques Mobilidade e ainda fornecidos em formato digital no portal, aplicação e smart points. 

Com esta medida, possibilita-se uma melhor leitura de toda a rede por parte dos utilizadores, fazendo com 

que haja menos receios na sua utilização. Poderá ainda ponderar-se a inclusão de equipamentos ou a 

criação de mapas de acessibilidade a grandes equipamentos. 

Como consequência desta medida, poderá ainda desenvolver-se uma campanha de disseminação desta 

informação, com vista à distribuição dos mapas em escolas, grandes empresas e eventos. 
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Nas figuras seguintes ilustram-se alguns exemplos de mapas e diagramas de rede. 

 

  

Figura 3.40 – Rede de transportes da região Munique (http://www.mvv-

muenchen.de/en/homepage/index.html) 
Figura 3.41 – Spidermap Carris – Mq. de 
Pombal (http://www.carris.pt/pt/mapas-carris/) 

  

Figura 3.42 – Diagrama Carris e Metro de Lisboa 
(http://www.carris.pt/pt/mapas-carris/) 

Figura 3.43 – Parte do folheto do Porto Tram City Tour 
(http://www.stcp.pt/pt/turismo/porto-tram-city-tour/) 

  

A elaboração dos mapas de rede tem por base a informação fornecida pelos operadores de transportes e 

recolhida no âmbito do desenvolvimento do Sistema de Informação Integrado e informação acerca dos 

novos serviços criados e geridos pelo Centro Operacional. 

O financiamento dos custos ligados ao desenvolvimento, impressão e afixação destes mapas deverá ter por 

base negociações com várias entidades, como se descreve no ponto anterior (ver 3.2.2.2.1). No caso da 

elaboração de mapas de acesso a grandes equipamentos, deverão ser estes os principais interessados e 

constituídos parceiros, de modo a participarem e financiarem a elaboração dos mapas. 
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3.2.2.2.3. Medidas e ações de incentivo e promoção ao Transporte Público 

O melhoramento da qualidade da rede e da informação prestada faz com que a rede de transporte coletivo 

se torne mais atrativa e seja vista com mais credibilidade e fiabilidade pelos utilizadores e potenciais 

utilizadores. 

No entanto para que as alterações realizadas com vista à melhoria da rede sejam percecionadas pelos 

cidadãos é necessário que todas as intervenções realizadas neste sentido sejam sempre divulgadas de 

forma adequada, pelo Centro de Divulgação da mobilidade. A centralidade da informação no centro de 

divulgação, com origem no Observatório, oferece a vantagem de a informação variada ser tratada e 

divulgada por um único organismo, o CIMOB. 

O Centro de Divulgação da mobilidade, que terá como uma das suas funções a promoção da mobilidade 

sustentável, deverá numa das suas vertentes estruturar uma série de medidas e ações relativas ao uso do 

transporte público. De entre as medidas possíveis, destacam-se as seguintes:  

 Mentalizar os cidadãos da importância de optar por meios de transporte mais sustentáveis, 

mostrando como a cidade e os seus cidadãos beneficiam em ter menos tráfego nos centros urbanos, 

nomeadamente a fruição do espaço urbano, um ambiente melhor, uma cidade mais calma, menos 

ruidosa e mais segura, maior prazer nas deslocações pedonais, etc. Deixam-se alguns exemplos de 

movimentos na área da mobilidade: 

Movimento Menos Um Carro (http://menosumcarro.pt/) 

Projeto “mo” (http://www.mo-bility.com/mo/home_.html) 

Bus&Coach Smart Move (http://www.busandcoach.travel/) 

World Carfree Network (http://www.worldcarfree.net/) 

Carfree UK (http://www.carfree.org.uk/) 

 

 Promover os benefícios do transporte público. 

 

 

Figura 3.44 – Exemplo de promoção do transporte público (http://www.firstbus.co.uk/) 

 

 Divulgar os custos reais associados à utilização do transporte individual, em comparação com os 

outros modos. Demonstrar também o “tempo perdido” na deslocação em transporte individual e 

como este tempo pode ser rentabilizado durante a utilização do transporte coletivo. 

 Disseminar informação. Além da disseminação da informação através do sistema de informação 

usual e já descrito em 3.2.2.2.1, poderão ser desenvolvidas campanhas específicas, dirigidas 

muitas vezes a grupo-alvo, que podem passar por distribuir kits com informação acerca da rede de 

transportes da cidade ou concelho a novos estudantes, novos trabalhadores, novos residentes, etc. 
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Figura 3.45 – Pack para novos trabalhadores e 

estudantes da cidade de Brno, República Checa 
Figura 3.46 – Kit de boas vindas a novos 

residentes de Almada (projeto SEGMENT) 

 

 Realizar iniciativas em escolas, empresas e nos centros urbanos. As iniciativas visam incentivar o 

uso do transporte coletivo e levar as pessoas a experimentá-lo. A título de exemplo as iniciativas 

podem ser do tipo Bus to School e Bus to Work, dia sem carros, dia gratuito, etc. A realização 

destas iniciativas nas escolas é de extrema importância por se tratar de incentivar os potenciais 

utilizadores futuros. Nas empresas também se revelam importantes porque permitem mobilizar 

muita gente ao mesmo tempo e nomeadamente pessoas que realizam movimentos pendulares 

diariamente. Nos centros urbanos estas medidas permitem ir mudando mentalidades e atingir 

diversos tipos de utilizadores. 

       

Figura 3.47 – Alguns exemplos de iniciativas ligadas à mobilidade 

 

 Realizar campanhas de publicidade através do centro de divulgação da mobilidade. Estas 

campanhas podem passar pela inovação da publicidade usual via papel, vídeos (por exemplo a 

ensinar a utilizar o programador de viagens), newsletter, anúncios publicitários, publicidade acerca 

de metas que se vão atingindo (número de passageiros, número de passes vendidos, estimativas 

de emissões reduzidas, etc.), associar os transportes públicos a eventos de dimensão relevante, 

workshops com população estudante e trabalhadora, aplicação para smartphones do tipo de jogo 

com metas a atingir e prémios virtuais ao utilizar o transporte público, etc.  
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Figura 3.48 – Alguns exemplos de campanhas de publicidade dos transportes públicos 

 

 Disponibilizar rede WIFI nos autocarros e interfaces de transporte. 

 Permitir o transporte de bicicletas no transporte público. Esta medida permite captar os 

utilizadores de bicicletas a utilizar também o transporte coletivo, integrando assim os dois modos 

nas suas viagens. Poderá ser iniciada apenas com projetos piloto e ir progredindo consoante os 

resultados. 

 Conceito de green city streets – vias que ao sofrerem tratamentos de remodelação ou 

requalificação passam a proporcionar um melhor usufruto da cidade aos cidadãos, dando prioridade 

à circulação pedonal e abrindo espaço para modos de transporte mais sustentáveis. Neste contexto 

enquadram-se as medidas de acalmia de tráfego que ao mesmo tempo que promovem uma cidade 

de todos e mais segura, ajudam a desincentivar a utilização do veículo particular nas zonas onde 

são aplicadas. Este conceito pode fazer parte de um guia de boas práticas das autarquias acerca de 

medidas a aplicar obrigatoriamente, sempre que possível, em intervenções no espaço público. 

Também neste contexto será de incentivar a criação de faixas bus, possivelmente de uso partilhado 

com as bicicletas, com separação física sempre que possível e dar prioridade ao transporte público 

em intersecções semaforizadas sem faixa bus. Este conjunto de medidas não se notarão a curto 

prazo, mas têm associada uma visão estratégica futura que a longo prazo vem promover cidades 

mais sustentáveis. 

 Medidas realizadas através de grandes empresas. Estas poderão passar por as empresas 

subsidiarem o passe de transporte público em vez de pagar um subsídio de deslocação ou 

realizarem planos de viagens em transporte público para os seus colaboradores em troca de 

benefícios fiscais ou negociarem com operadores de transporte novos circuitos e descontos com 

base em planos de mobilidade de empresas e polos (ver ponto 6.2.2). 
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3.3. Centro Operacional 

O Centro Operacional, sendo uma das valências do CIMOB, é a estrutura responsável pela implementação 

e gestão integrada dos vários serviços a introduzir, na perspetiva de um sistema de transportes integrado. 

O principal objetivo ao proporem-se os serviços geridos pelo Centro Operacional é o de influenciar o modo 

como os cidadãos e visitantes se descolam na área territorial do Quadrilátero, dando-lhes a possibilidade de 

escolha mais vasta do que a que têm atualmente. 

Os serviços criados abrangem medidas aplicadas a vários modos e serviços, nomeadamente os transportes 

públicos, os modos suaves, o transporte individual e o transporte de mercadorias. 

Na figura seguinte ilustram-se os serviços propostos sob a responsabilidade do centro operacional. 

 

Figura 3.49 – Diagrama representativo das funções e interações do Centro Operacional 

 

3.3.1. Rede de Serviços de Gestão Integrada 

A rede de serviços de gestão integrada gerida pelo Centro Operacional inclui a proposta de vários serviços 

novos na área territorial do Quadrilátero. Estes, que tendem a ser inovadores na área de estudo, 

principalmente no que toca à sua gestão, têm o intuito de servir como medidas de sucesso na influência do 

comportamento dos cidadãos relativamente à sua modalidade. 

A gestão da informação em tempo real acerca dos Transportes Coletivos, com recurso a serviços 

inteligentes de transportes (ITS), deverá ser assegurada pelo Centro Operacional. Os equipamentos 

necessários deverão estar contemplados nas paragens e veículos (3.2.2.2.1), sendo que o Centro 

Operacional apenas terá de receber, gerir e fornecer informação. Já existe na área do Quadrilátero a 

utilização deste tipo de serviços, nomeadamente nos transportes urbanos de Braga. No entanto, deverá 

prever-se a aplicação e recurso a estes instrumentos em toda a área do Quadrilátero. 
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Os serviços de transporte coletivo – serviços rápidos e flexíveis (ver 2.2), o sistema bike-sharing (ver 2.3.3), 

o sistema de informação em tempo real sobre a disponibilidade de estacionamento – InfoParque (ver 4.10.3) 

e o Centro de Distribuição Logística (ver 6.2.3) são descritos nos respetivos subcapítulos. 

3.3.1.1. CartãoQ 

3.3.1.1.1. Descrição da proposta 

Além da integração física, lógica e organizacional do sistema de transportes como modos de promoção da 

intermodalidade, abordados até aqui, falta agora abordar é questão da integração tarifária. A proposta 

apresentada neste Estudo recai sobre a criação de um cartão – aqui designado de CartãoQ por 

simplificação – que represente o sistema integrado de transportes do Quadrilátero, agregando os serviços 

criados neste âmbito e possivelmente os já existentes. Sendo assim, este cartão integrará vários modos de 

transporte, operadores e o sistema de estacionamento, de modo a facilitar o acesso e incrementar a sua 

utilização. A implementação do cartão deverá avançar, deixando no entanto em aberto (necessidade de 

avaliar diferentes abordagens) se a integração será plena — títulos intermodais – ou não – cartão que 

permita a agregação de vários títulos mono-operador. 

A criação deste cartão permitirá também a assimilação, por parte dos utilizadores e potenciais utilizadores, 

de uma marca e imagem única para o espaço Quadrilátero. Deverá ainda ser visto como um cartão de 

muita utilidade para um residente ou utilizador desta área territorial. Para tal, deverá ter associado um 

sistema de tarifação simples e claro para os utilizadores e em particular para aqueles que o usam pela 

primeira vez, de modo a não desincentivar a utilização do sistema integrado de transportes. 

Os principais objetivos e benefícios da criação deste cartão integrado são os seguintes: 

 Permitir circular em todo o sistema de transportes com um único bilhete (integração tarifária), o que 

facilita o acesso ao transporte público, aumentando a satisfação dos clientes; 

 Aumentar a atratividade do sistema de transportes, atraindo assim mais utilizadores e 

desincentivando o uso do transporte individual; 

 Permitir maior fluidez no movimento de passageiros; 

 Promover a intermodalidade; 

 Associação da imagem de união em torno do sistema de transportes, provocando a sensação de 

maior fiabilidade e facilidade de utilização nos utilizadores. 

 

O cartão inteligente contém um chip no qual estão inscritos os dados pessoais e a validade do bilhete ou 

passe carregado. Sendo assim, cada cartão é único, tendo um sistema próprio de reconhecimento e 

proteção de dados pessoais. Assim, é possível proceder ao carregamento do cartão através de serviços de 

internet, sem que seja preciso o utilizador deslocar-se a locais físicos. 

Propõe-se que o cartão possa ser carregado com diferentes modalidades que tenham em conta as 

necessidades do utilizador, de modo a dar opções de escolha e flexibilidade. As modalidades deverão 

abranger o serviço Expresso CI-MOB, o transporte flexível, o transporte urbano rodoviário, o sistema de 

bike-sharing, o estacionamento e de preferência estender-se a outros serviços já existentes, como é o caso 

do transporte ferroviário ou dos serviços de transporte coletivo rodoviário, ou que se venham a criar. 

O cartão intermodal e respetivo carregamento deverá ser disponibilizado nos Quiosques Mobilidade. O seu 

carregamento deverá ainda ser disponibilizado em bilheteiras e/ou máquinas automáticas em interfaces de 

transporte e parques de estacionamento, no portal e na aplicação Mobilidade. A venda de títulos individuais 

deverá ser possível em qualquer um destes locais. O método de carregamento e pagamento deverá ser 

fácil e atrativo, funcionando como um importante elemento de marketing. 
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A promoção do CartãoQ deverá estar a cargo do Centro de Divulgação, utilizando as diferentes medidas de 

publicitação já abordadas e focalizando a promoção do serviço nas vantagens da sua utilização. A 

publicidade deverá ter por trás uma estratégia de marketing eficaz, podendo ser direcionada para público-

alvo (por exemplo estudantes e pessoas novas mais abertas a mudanças) e apresentar medidas de 

incentivo à aquisição do cartão, como por exemplo a oferta de outros serviços (descontos em lojas, em 

atividades de cultura e lazer, etc), elaboração de um plano de viagem no momento de aquisição do cartão, 

desconto no sistema de bike-sharing, etc. 

 

Figura 3.50 – Cartão inteligente ITSO (http://www.itso.org.uk/) 

 

O sistema de tarifação subjacente pode ser de dois tipos: o sistema usual generalizado em Portugal de 

tarifas fixas consoante os serviços utilizados (por operador ou multioperador) ou um sistema que começa a 

generalizar-se em várias cidades onde quanto mais se viaja em transporte público menos se paga por 

quilómetro percorrido. Este sistema consiste numa tarifação variável consoante as distâncias percorridas ou 

o número de utilizações mensais ou anuais. Um dos exemplos é aquele onde o utilizador paga um preço por 

quilómetro percorrido, tendo descontos aplicados consoante a distância percorrida por ano, por exemplo um 

desconto de 50% no preço do quilómetro se percorrer mais de 1000 quilómetros por ano (sistema de 

tarifação eletrónico “AltoAdige Pass” em Bolzano, Itália). Para o controle das distâncias é necessário que o 

passageiro valide o cartão nas máquinas quando entra e quando sai do veículo. Este sistema é cada vez 

mais usual, visto ajudar mais a incrementar o uso do transporte público comparativamente ao sistema de 

tarifas fixo, pois é mais vantajoso para o utilizador. 

 

A aposta numa rede de transportes mais estruturada leva a que existam transbordos entre modos ou 

mesmo entre serviços de um mesmo modo. O transbordo, sendo já por si só um fator dissuasor na escolha 

do utilizador, não deve ser ainda mais penalizado na questão da tarifação. Sendo assim, a integração 

tarifária, entre serviços de um mesmo operador ou entre diferentes operadores, poderá beneficiar os 

utilizadores. A integração tarifária poderá então, como já referido, ter duas abordagens diferentes: 

 Integração tarifária plena – Esta abordagem implica a implementação de um sistema tarifário 

multioperador para o território em estudo, onde o cartão é carregado com títulos intermodais, 

podendo ser adotadas aqui várias combinações de modos consoante as necessidades dos 

utilizadores. Tem como principais fundamentos a intenção de proporcionar intermodalidade e 

facilitar os transbordos, especialmente entre diferentes modos. 

Esta solução, na sua plenitude, permite uma maior simplificação do tarifário e uma maior promoção 

da intermodalidade, mas traz maiores dificuldades de implementação, quer em termos de gestão 

quer em termos de operação. No entanto os benefícios e os inconvenientes devem ser devidamente 

pesados. 

 Integração tarifária simplificada – Nesta abordagem mantêm-se os diferentes sistemas tarifários por 

operador, sendo no entanto possível a agregação destes num mesmo cartão. Podem ser mantidos 

os vários títulos mono-operador, mas serem disponibilizados também títulos combinados 
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multioperador/ serviços. Tem como principais fundamentos facilitar os transbordos e a questão de 

os utilizadores não necessitarem de utilizar vários bilhetes.  

Caso não seja possível implementar logo à partida a integração tarifária plena, deverão ser 

encontradas formas de adotar as mesmas estratégias de promoção da intermodalidade. Por 

exemplo, o bilhete do serviço Expresso CI-MOB, da CP e dos TC Urbanos, dar acesso gratuito às 

bicicletas partilhadas, ou o bilhete do serviço Expresso CI-MOB dar desconto nos TC Urbanos. No 

entanto, à medida que o CartãoQ seja adotado e implementado pelos vários operadores/serviços 

estas medidas de intermodalidade poderão ser automatizadas. 

 

A completa integração tarifária só fará sentido numa rede de transportes devidamente hierarquizada e 

corretamente enquadrada por uma entidade com competências tais que permitam que intervenha ao nível 

da alteração das bases tarifárias vigentes, bem como apoiar eventuais ajustamentos de compensação para 

o nivelamento de tarifas e redistribuição de receitas associadas. Esta abordagem apresenta-se como mais 

premente para redes onde exista a possibilidade e necessidade, para uma parte significativa da população, 

de realização de viagens mais complexas (que envolvam transbordos e/ou vários operadores). Caso 

contrário, deverá apenas realizar-se uma correção pontual de alguns problemas de tarifação, sendo o 

CartãoQ um cartão agregador de diferentes títulos mono-operador/ monomodais. Refira-se porém que, 

mesmo nesta abordagem mais simplificada é também necessária a compatibilização dos sistemas de 

bilhética. 

 

Quadro 3.3 – Benefícios e Inconvenientes na integração tarifária plena 

Utilizador Operadores transporte/ estacionamento 
Municípios / Entidade 

gestora 

Benefícios 

 Sistema mais simplificado, mais fácil de 

entender; 

 Acessibilidade melhorada ao sistema de 

transportes com a introdução de um bilhete 

válido para todos os serviços; 

 Transbordos e/ou utilização de serviços de 

diferentes operadores menos penalizados; 

 Tarifação mais justa; 

 A médio/ longo prazo induz novos hábitos 

de mobilidade e maior aceitação do 

sistema (clientes que apenas usavam um 

operador tendem a começar a combinar 

com outros e assim melhorar as suas 

deslocações e a gostar mais de usar os 

transportes coletivos). 

 Conquistar novos utilizadores que antes 

usavam outros serviços – promoção da 

intermodalidade; 

 Ajuda a perceber melhor as necessidades 

de mobilidade da população, permitindo 

assim o ajuste de serviços de um modo 

mais eficaz. 

 Método eficaz na 

promoção da 

intermodalidade e do 

uso do transporte 

coletivo, lutando assim 

contra o intenso uso do 

transporte individual; 

 Sistema mais simples 

de gerir e administrar; 

 Maior capacidade de 

intervir nos preços como 

forma de promoção da 

intermodalidade; 

 Obtenção de melhores 

dados da mobilidade da 

população. 

Inconvenientes 

 Alteração do sistema atual, o que leva a 

uma nova compreensão do sistema (mais 

difícil para pessoas com o sistema antigo 

muito enraizado); 

 Normalmente gera preços mais elevados 

do que nos sistemas mono-operador, o que 

leva a uma difícil aceitação inicial por parte 

dos utilizadores; 

 Difícil de aceitar por aqueles que usam 

apenas um operador. 

 Implica esquemas de repartição de receitas 

por operador e acordo acerca das formas 

de cálculo dos parâmetros necessários; 

 Os sistemas de bilhética têm de ser 

compatíveis para todos os operadores; 

 Dificuldade de aceitação por receio da 

perda de controle das receitas; 

 A homogeneização das bases tarifárias 

implica habitualmente grandes alterações 

nas receitas dos operadores. 

 Exige uma entidade que 

administre o sistema, 

sob uma gestão forte, 

assegurando a sua 

correta implementação e 

financiamento 

necessário. 
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Os resultados do inquérito à mobilidade da população realizados no âmbito do EMI Quadrilátero revelam 

que o peso das viagens com mais de uma etapa é à data relativamente diminuto face ao total de viagens 

estimadas no contexto da área de estudo. Nestas circunstâncias identificam-se apenas 10% do total de 

viagens realizadas pela população dos quatro concelhos em transporte coletivo, ou seja cerca de 13100 

viagens em TC efetuam-se mediante pelo menos um transbordo. 

Verifica-se também que, de entre as viagens que se realizam com recurso a transbordo, cerca de metade 

(6800) têm início e fim na área de estudo. 

Por outro lado, diariamente, os residentes da área de estudo fazem 1600 viagens com um dos extremos 

fora da área de estudo que envolvem pelo menos um transbordo entre comboio e autocarro num dos 

concelhos em análise. 

Os utilizadores que realizam estes subconjuntos das viagens em transporte coletivo são aqueles que seriam 

mais beneficiados pela total integração tarifária. Correspondem a cerca de 8400 viagem ou seja, 

aproximadamente, 6,3% do total de deslocações em transporte coletivo, o que corresponde a perto de 0,5% 

das viagens globais efetuadas pelos residentes do Quadrilátero. 

Note-se que é expectável que da integração tarifária resulte a atração de novos clientes para o sistema de 

transportes coletivos e o aumento destes quantitativos, no entanto à luz da experiência atual poderá 

considerar-se que a sua relevância por si não justifica uma opção clara pela implementação de um sistema 

de integração tarifária plena. 

Face ao exposto no caso especifico da área de estudo configura-se nesta fase de desenvolvimento abordar 

as questões de integração tarifária numa perspetiva de ajustamento pontual sendo o CartãoQ um cartão 

agregador de diferentes títulos monomodais/ mono-operador, podendo vir a integrar títulos combinados. 

Desta forma, e pelo menos numa primeira fase, a promoção da intermodalidade poderá ficar restrita aos 

operadores que a este venham a aderir, sendo expectável que à partida este acolha os serviços que se 

propõem sob a alçada do CIMOB (ex: bike-sharing, Expressos CI-MOB, etc), podendo esta vir a ser 

desejavelmente estendida a outros operadores por efeitos de contaminação. 

Considera-se porém, para além da integração tarifária entre operadores e modos de transporte coletivo, 

igualmente relevante a integração com o sistema de bike-sharing proposto. 

Neste sentido, considera-se que o público-alvo desta solução de integração bike-sharing/ transporte coletivo 

são os residentes que chegam ou partem de comboio às estações ferroviárias das cidades e aqueles que 

realizam viagens em autocarro entre as cidades do Quadrilátero.  

Considera-se que estes dois grupos, que totalizam cerca de 5600 viagens, são aqueles que, potencialmente 

têm que realizar um percurso com alguma extensão antes ou após o comboio ou o autocarro e que por essa 

razão poderão vir a utilizar o bike-sharing desde que convenientemente integrado com o transporte coletivo. 

É de esperar que o público-alvo de uma solução integrada bike-sharing/ transporte coletivo venha a crescer 

significativamente se a proposta de aumento da oferta de transporte coletivo rápido entre as sedes de 

concelho vier a ser implementada. 

 

Com esta abordagem mais simplificada será possível manter inalteradas as bases tarifárias associadas a 

cada um dos serviços que venham a aderir ao sistema, podendo os operadores assumir isoladamente ou 

por negociação entre vários descontos nos títulos agregados (ex: aquisição de passe de comboio tem 

desconto de X% no acesso ao sistema de bike-sharing). Os preços a praticar decorrerão por isso de 

acordos entre os operadores que venham a aderir e/ou relativamente à entidade gestora do CartãoQ, sendo 

necessário identificar conjuntamente os títulos mono-operador ou multioperador a serem suportados nessa 

plataforma.  

Esta abordagem por si não se reflete necessariamente para uma redução de custos para o utilizador, já que 

pode ser implementado sem alterações nos preços dos títulos que se venham a associar. Mas por outro 
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lado também não introduz necessariamente variações nas receitas dos operadores, ou a necessidade da 

construção de um tão complexo processo de distribuição de receitas associadas à utilização efetiva de cada 

serviço. Tal torna-a de maior aceitabilidade por parte dos operadores já instalados, na medida em que estes 

mantêm o controlo das suas receitas, ainda que estas possam ser originadas numa rede de vendas mais 

alargada (correspondente aos pontos de carregamento de cartões). 

Mantém-se por isso necessária a validação da compatibilidade dos sistemas de bilhética dos vários 

operadores aderentes no sentido do reconhecimento do CartãoQ enquanto título de acesso. Estes sistemas 

não se limitam aos detidos pelos operadores rodoviários e ferroviários que se venham a revelar 

interessados em aderir, sendo claro que o sistema de pagamento que se venha a implementar 

relativamente ao sistema de bike-sharing, ou à oferta de estacionamento deverão ser igualmente 

contemplados nesta avaliação. O ultrapassar desta etapa de compatibilização poderá ser um primeiro passo 

para que a prazo se possa vir a equacionar uma situação de integração plena, a qual carece de uma 

posição mais interventiva por parte da entidade que possa vir a tomar em mãos a gestão efetiva das redes e 

serviços de transporte da área de estudo.  

Refira-se porém que esta abordagem por si só não permite uma maior simplicidade da perceção dos 

utilizadores relativamente à rede de transportes, mantendo nos vários operadores a possibilidade de 

praticar tarifários diferenciados em deslocações semelhantes. Considera-se no entanto que esta debilidade 

poderá ser colmatada parcialmente com a melhoria da qualidade de informação a prestar, patente em 

outras propostas efetuadas no âmbito do presente Estudo. 

 

No âmbito do EMI Quadrilátero propõe-se que sejam avaliadas as várias hipóteses e respetiva viabilidade 

na área territorial em estudo. Neste âmbito, deverão ser estudados casos similares, implementados em 

cidades de dimensão similar e com os mesmos interesses. A título de exemplo enumeram-se os seguintes 

casos de estudo: Malmo (Suécia), Cracóvia (Polónia), Toulouse e La Rochelle (França), Norwich e Preston 

(UK) e Ploiesti (Roménia). Deverá ainda ser realizado um estudo mais aprofundado de aferição da 

compatibilidade tecnológica dos sistemas de bilhética existentes, sendo igualmente identificados os 

requisitos e modalidades de integração mais relevantes. Da experiência em várias cidades “a acessibilidade 

e o transporte público é em geral melhorada com a introdução do bilhete integrado, válido para todos os 

serviços e modos de transporte” (CIVITAS). 

3.3.1.1.2. Estrutura de custos e financiamento 

A opção de integração tarifária plena requer a existência de uma autoridade com competências ao nível da 

contratualização e do financiamento do sistema de transportes, capaz de impor a alteração das tarifas base 

em vigor e de absorver eventuais impactos negativos decorrentes nas receitas dos operadores. 

A maior dificuldade na aplicação desta medida prende-se com a repartição das receitas pelos diferentes 

operadores. Esta questão é geralmente o maior entrave à aplicação de uma medida destas. Além disso, a 

decisão do tipo de sistema de articulação e da repartição no financiamento para a implementação do 

sistema deverá ser clarificada entre os diferentes interessados logo à partida.  

Outra questão a resolver e que pode dificultar o avanço desta medida é a compatibilização do sistema de 

bilhética de todos os serviços de todos os operadores. A bilhética sem contacto é um sistema já 

generalizado de controlo e cobrança eletrónica do título de transporte. No caso dos operadores a funcionar 

na área do Quadrilátero este tipo de sistema já é usado em muitos serviços, no entanto não em todos. A 

alteração do sistema de bilhética implica um investimento do operador de transporte na implementação da 

tecnologia. É então importante que os operadores percebam os benefícios que podem vir a ter com esta 

alteração, nomeadamente maior segurança no combate à fraude e custos de manutenção menores 

comparativamente aos sistemas magnéticos, entre outras. 

Os custos envolvidos na implementação do CartãoQ podem variar significativamente. Os custos de 

investimento a ter em conta, além do gastos no estudo de viabilidade a realizar previamente, envolvem o 
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software do sistema de tarifação integrado e os vários equipamentos a incorporar em veículos, paragens e 

estações, nomeadamente máquinas de venda e carregamento de bilhetes e equipamentos de validação. 

O investimento inicial poderá ser suportado pelas autarquias, com colaboração dos operadores de 

transporte e das entidades gestoras de espaços de estacionamento, bem como com recurso a programas 

de financiamento regionais, nacionais ou europeus. 

Os custos de operação do sistema de tarifação integrado envolvem os custos de manutenção e 

atualizações do sistema e custos adicionais como por exemplo com a monitorização do sistema. 

Estes custos de operação deverão ser suportados pelos operadores, através das receitas obtidas da 

utilização do sistema de transportes e indiretamente apoiados pelo CIMOB – Centro Operacional. Na 

possibilidade da associação do cartão a outros serviços estará associado algum patrocínio dos mesmos, 

cobrindo assim mais uma parcela dos custos de operação. 

3.3.1.1.3. Entidades envolvidas 

O sucesso da implementação desta medida está fortemente dependente da boa cooperação entre os 

diferentes operadores de transporte e da forte parceria criada entre as várias partes interessadas 

(stakeholders) na promoção da mobilidade sustentável. Neste aspeto é importante fortalecer esta 

cooperação através do diálogo recorrente em encontros realizados pela equipa responsável pela 

implementação da medida. 

O apoio dos diferentes operadores de transporte e a sua aceitação terão de ser garantidos, estando todos 

cientes dos objetivos e benefícios das alterações propostas. É de salientar que inclui-se também aqui as 

entidades gestoras de espaços de estacionamento. Como já referido, deverá ser definida à partida e aceite 

por todos uma estratégia clara para a distribuição das receitas entre as várias partes, de modo a que 

nenhuma saia prejudicada. 

Poderá ser vantajoso, para a eficaz alteração das condições atuais, contar com a colaboração maioritária 

dos operadores com maior dimensão. Poderá um deles ficar responsável pela compra e instalação dos 

equipamentos necessários, de modo a agilizar este procedimento. 

Uma das entidades possivelmente envolvida devido às suas valências tecnológicas, quer na fase de estudo 

e planeamento quer na fase de implementação, poderá ser a Universidade do Minho. 

De entre os vários stakeholders destacam-se as quatro câmaras municipais, os utilizadores do transporte 

público (incluindo grupos-alvo) que poderão participar ou em sessões participativas ou através de 

inquéritos, instituições ou organizações ligadas à promoção da mobilidade sustentável, associações várias 

como de turismo, hotelaria, cultura, etc. 

Essencial também é haver um forte apoio político para que negociações e acordos sejam atingidos mais 

eficazmente. A presença política deverá notar-se desde o início do processo de planeamento, estando 

familiarizados com as vantagens da implementação deste sistema. 

3.3.1.2. Redução das tarifas nas AEs 

3.3.1.2.1. Descrição da proposta 

A medida proposta de redução das tarifas nas autoestradas presentes no território do Quadrilátero visa 

essencialmente o benefício por parte do transporte pesado de mercadorias e passageiros. Não se 

equaciona de modo algum aplicar esta medida ao utilizador comum, visto que isso seria uma ação contrária 

aos objetivos principais deste Estudo e a todas as políticas ambientais e de melhoria da mobilidade dos 

cidadãos. Portanto, esta medida não deverá ser vista como um modo de incentivo à utilização do veículo 

automóvel, mas sim de melhoria das condições de circulação do tráfego sem que este seja incrementado. 

Pretende-se com esta proposta a transferência de algum tráfego das estradas congestionadas (municipais e 

nacionais) para as autoestradas que apresentam muito menores níveis de saturação na região. Além disso, 
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permitiria equilibrar as necessidades de manutenção. No caso do transporte pesado de passageiros, esta 

medida beneficiaria o serviço Expresso CI-MOB, o qual terá de circular por autoestrada com vista à sua 

viabilidade. Sendo assim, os objetivos e benefícios desta proposta passam por: 

 Equilibrar os níveis de tráfego entre os diferentes tipos de vias existentes na área territorial do 

Quadrilátero, aliviando assim as mais congestionadas; 

 Permitir o transporte de mercadorias e passageiros em transporte coletivo de um modo mais rápido 

a um preço mais reduzido; 

 Incrementar a taxa utilização da rede de autoestradas na região; 

 Equilibrar custos de manutenção da rede. 

 

A modalidade pode ser de vários tipos, como um cartão pré-pago com mensalidade para veículos pesados 

de mercadorias com origem ou destino na área territorial do Quadrilátero ou por exemplo um desconto a 

partir de um determinado número de utilizações mensais. 

3.3.1.2.2. Estrutura de custos e financiamento 

Para esta medida de incentivo à transferência do tráfego pesado para a rede de autoestradas no território 

do Quadrilátero não se preveem grandes custos associados. 

Será necessário a análise de viabilidade para a criação deste título de acesso à rede de autoestradas para 

pesados com utilização frequente. O resultado desta análise deverá permitir perceber à concessionária se 

as receitas obtidas com esta medida, prevendo o aumento do tráfego nas autoestradas, é suficiente para 

cobrir os gastos implícitos e nomeadamente a previsão da necessidade de intervenções de manutenção ou 

se é necessário recorrer a financiamento externo. Este poderá assentar em acordos estabelecidos entre a 

concessionária Ascendi e as associações industriais como a Associação Industrial Portuguesa (AIP) ou a 

Associação Industrial do Minho (AIMinho) e operadores de transporte coletivo rodoviário interessados, no 

sentido de chegar a uma taxa de desconto ou outra solução vantajosa para todas as partes. 

Também nos custos de investimento e funcionamento incluem-se os custos associados à divulgação da 

medida junto dos potenciais beneficiários. 

3.3.1.2.3. Entidades envolvidas 

Entre as principais entidades possivelmente envolvidas e interessadas no desenvolvimento desta medida, 

destacam-se as entidades gestoras e concessionárias da rede de autoestradas no Quadrilátero, sendo 

estas a Estradas de Portugal, S.A. e a Ascendi. As partes interessadas consistem em associações 

industriais como a Associação Industrial Portuguesa (AIP) ou a Associação Industrial do Minho (AIMinho) e 

associações de transporte de mercadorias como a ANTRAM – Associação Nacional de Transportadores 

Público Rodoviários de Mercadorias. Destaca-se também o interesse por parte de empresas 

transportadoras privadas e operadores de transporte coletivo rodoviário. 

Deverá ser considerado também o envolvimento do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) e do 

Instituto de Infraestruturas Rodoviárias (InIR). 
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4. Manual de Boas Práticas 

4.1. Adoção de políticas concertadas a nível supramunicipal 

O fato das interações entre os concelhos da região terem uma expressão bastante relevante, faz com que 

cada um destes não deva ser entendido como uma entidade individual, mas sim como uma peça de um 

sistema mais abrangente. Tal justifica o enfoque na adoção de políticas concertadas a nível 

supramunicipal, que deverão ser incorporadas nas estratégias municipais, mas de modo a que não se 

percam de vista as particularidades e expectativas de cada concelho. Desta forma propõe-se a criação de 

uma estrutura central ao nível da região que tenha ao seu dispor os mecanismos necessários para 

promover de forma continuada a coerência da estratégia globalmente formulada no sentido da integração 

da mobilidade da região. 

Considera-se por isso que a concretização desta linha de orientação estratégica poderá assumir as 

seguintes formas de atuação, que dada a sua abrangência se admitem ter um efeito transversal nos vários 

objetivos gerais estabelecidos: 

 Criando as estruturas e ferramentas necessárias ao planeamento e gestão da rede de transportes 

supramunicipal e, respetiva monitorização da mobilidade no Quadrilátero, as quais poderão apoiar 

as decisões de caráter técnico e politico a tomar pela região e municípios; 

 Promovendo de forma integrada os serviços de transporte da região, através do envolvimento direto 

na implementação e gestão de ações que promovam a integração de modos e serviços, bem como 

na divulgação e promoção das alternativas de transporte presentes, envolvendo a comunidade, de 

modo a promover a opção de alternativas sustentáveis, sempre que tal seja possível; 

 Fomentando a participação ativa dos diversos atores do sistema de transportes permitindo assim o 

desenvolvimento de ações conjuntas que contribuam para uma efetiva concretização da estratégia 

global da região; 

 

Estas orientações são concretizadas em propostas que se apresentam fundamentalmente no Capítulo 3. 

Sendo que as estruturas equacionadas se enquadram sobre uma entidade única – o CIMOB - e se 

desdobram em três segmentos diferenciados: O observatório de mobilidade (ponto 3.1), o centro de 

divulgação da mobilidade (ponto 3.2) e centro operacional (ponto 3.3) que pretendem vir a comunicar 

estreitamente entre si. As ferramentas e valências propostas em cada um dos segmentos se detalham em 

cada um destes subcapítulos. 

4.2. Articulação do planeamento territorial com o planeamento dos 
transportes à escala municipal 

A articulação do planeamento territorial com o planeamento dos transportes à escala municipal é uma peça 

chave para a concretização da estratégia global defendida no âmbito deste estudo, considerando-se por 

isso relevante que, nos instrumentos de planeamento municipais sejam desenvolvidos os mecanismos 

necessários para que se considerem estratégias de atuação complementares, nomeadamente: 

 Se proceda à consolidação das zonas urbanas e seja controlada a dispersão urbana, aspetos estes 

que devem ser equacionados no âmbito dos instrumentos de gestão territorial à escala do município, 

nomeadamente aquando da delimitação dos perímetros urbanos, da afetação dos usos do solo e 

das capacidades de construção associadas. Num contexto mais local haverá que assegurar que os 
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projetos de expansão e requalificação urbana se desenvolvem de modo a promover a utilização dos 

modos suaves e do transporte coletivo, potenciando assim a afirmação destas formas de transporte; 

 Se promova a realização de Planos de Mobilidade e Transportes de âmbito municipal que permitam 

uma análise de detalhe à escala do município e dos principais núcleos urbanos nas temáticas do 

EMI Quadrilátero, seguindo as orientações por este emanadas e tendo por base as propostas 

estabelecidas a nível intermunicipal, nomeadamente no que se refere às redes e serviços 

supramunicipais; 

 Se evite que os principais polos geradores sejam localizados em zonas servidas exclusivamente por 

transporte individual e que sejam devidamente avaliados os impactes de tráfego associados à 

concretização destes polos. Este é um aspeto que se mantém relevante no contexto dos 

instrumentos de gestão territorial, no que se refere no planeamento da localização de polos futuros 

aferindo as suas condicionantes em termos de acessibilidade e transportes. Haverá neste contexto 

que estabelecer os mecanismos necessários à avaliação dos impactes em termos de tráfego e 

assegurar que são equacionadas medidas mitigadoras (caso sejam necessárias), o que poderá ser 

apoiado através da realização de Estudos de Impacte de Tráfego e Transportes; 

 Este aspeto deverá igualmente ser abordado para o caso de polos já existentes; neste caso a 

atuação passa por criar um maior envolvimento das entidades gestoras desses polos nas questões 

da mobilidade, a qual pode ser concretizado, por exemplo, na realização de análises específicas à 

escala dos polos em apreço e materializadas, em Planos de Mobilidade de Polos/Empresas ou 

Planos de Mobilidade Escolar. 

 

4.2.1. Princípios Gerais  

Uma generosa parcela da área em estudo apresenta uma forte dispersão urbana, baseada numa ocupação 

de muito baixa densidade o que justificou a classificação em território rural de perto da 90% do território em 

análise. Uma parcela mais diminuta, mas ainda relevante foi classificada enquanto peri-urbano, sendo que 

estas situações compreendem muitas vezes densidades mais elevadas mas ainda associadas a tipologias 

unifamiliares cuja relevância se apresenta de forma diferenciada consoante o concelho em apreço.  

 

Figura 4.1 – Classificação ABC da Área de Estudo (Situação Atual) 
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Por outro lado, está amplamente reportado na bibliografia técnica e cientifica internacional que os padrões 

de uso do solo e o ambiente urbano tendem a influenciar os comportamentos de mobilidade. 

Nomeadamente a residência em locais mais densos e com mais diversidade de funções urbanas tende a 

reduzir as viagens em automóvel e as distancias percorridas nestes modos. Também o grau de 

acessibilidade proporcionado pelo transporte público tende a influenciar positivamente a mobilidade em 

transporte público e modos não motorizados (que são complementares ao transporte coletivo) e a reduzir a 

mobilidade em transporte individual (que é concorrente ao transporte coletivo).  

 
Assim, este tipo de ocupação mais dispersa levanta importantes desafios quando se pretende organizar e 

gerir a mobilidade, uma vez que limita o desenvolvimento de um sistema de transportes coletivos atrativo e 

condiciona a desejável afirmação dos modos suaves. Sabendo de antemão que este não é certamente uma 

questão que se possa vir a solucionar no médio/longo prazo, importa no entanto que ao nível dos 

instrumentos de gestão urbanística venha a contemplar de uma forma (mais) ativa esta problemática.  

Considera-se por isso que a sua elaboração deverá ser pautada por princípios que possam a prazo vir a 

corrigir algumas opções tomadas no âmbito do ordenamento e planeamento do território, nas quais se 

privilegiaram ocupações monofuncionais, isolando espaços residenciais, zonas industriais e equipamentos 

coletivos em espaços distintos do território.  

Neste sentido deverá ser apontada a necessidade de um maior controlo da dispersão e consolidação da 

ocupação urbana existente. Tal reflete-se numa maior contenção dos perímetros urbanos, fator que 

deverá ser tomado em conta na delimitação dos mesmos no âmbito dos PDM atualmente em revisão. Assim 

deverá ser privilegiada a ocupação urbana nos terrenos expectantes existentes nos centros urbanos – 

criando uma maior massa critica para o transporte coletivo. Esta opção deverá prevalecer em detrimento à 

abertura de novos espaços a urbanizar ou da densificação da ocupação de áreas de expansão 

consideradas nos PDM em vigor que, tendencialmente, estarão mais dependentes da utilização do 

transporte individual. Refira-se no entanto que a densificação de áreas do território que são servidas por 

redes de transporte já consolidadas, como será o caso da rede de serviços ferroviário suburbanos ou eixos 

de transporte coletivo rodoviários de oferta expressiva, poderá trazer benefícios para o próprio sistema de 

transportes. Esta situação coloca-se uma vez que densidades de ocupação mais elevadas podem contribuir 

para tornar o transporte público mais viável e podem incentivar deslocações mais curtas e, portanto, uma 

maior utilização dos modos suaves. É portanto fundamental garantir que este processo de consolidação 

urbana seja acompanhado da estruturação das infraestruturas rodoviárias e da rede de transporte coletivo, 

de modo a evitar uma sobrecarga das infraestruturas existentes. Do mesmo modo, deverá ser promovida 

uma maior diversidade de usos do solo nos núcleos urbanos existentes e nos futuros planos urbanísticos 

que se venham a desenvolver, reduzindo potencialmente a necessidade de deslocações de maior distância 

e desta forma o recurso à motorização. Pretende-se deste modo a potenciar um maior equilíbrio na procura 

das infraestruturas e sistemas de transporte (individual e coletivo) e particularmente do estacionamento ao 

longo do dia, aspeto esse cujas potencialidades se encontram discutidas em maior profundidade no âmbito 

do ponto 4.2.4. 

 
Assim, na escolha das zonas a intervir devem estar subjacentes os seguintes critérios: a qualidade da oferta 
de transporte coletivo e uma mistura de funções urbanas (existente ou a promover) que potencie as 
deslocações de curta distância (pendulares e ocasionais) e, consequentemente, a utilização de modos 
suaves. 
 

No caso do Quadrilátero, verifica-se que residir em zonas de elevada acessibilidade e em zonas urbanas 

centrais, tende a aumentar os quilómetros percorridos em modos não motorizados e em transporte coletivo 

(apenas para as zonas de elevada acessibilidade). Já residir em zonas monofuncionais, embora densas 

tende a aumentar o número de quilómetros percorridos em transporte individual.  
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Os efeitos sobre a motorização são opostos entre estas tipologias de zonas. Os residentes nas zonas 

centrais e de maior acessibilidade tendem a possuir um maior número de automóveis no agregado familiar 

ao passo que os residentes nas zonas monofuncionais tendem a possuir um maior número de motos e 

motociclos no agregado familiar. Por outro lado, a residência numa zona de elevada acessibilidade aumenta 

a probabilidade dos indivíduos possuírem um passe de transporte coletivo.  

Estes resultados, apontam para as seguintes medidas de políticas urbanas e sua articulação com as 

políticas de transportes. As novas expansões urbanas deverão ser concentradas em zonas de elevada 

acessibilidade em transporte coletivo (zonas de elevada acessibilidade) e nas áreas urbanas centrais, com 

vista a potenciar um aumento das deslocações e quilómetros percorridos em modos não motorizados e 

transporte coletivo.  

Por outro lado, estes resultados realçam a relevância da acessibilidade em transporte coletivo como forma 

de reduzir o peso do transporte individual na repartição modal. Também, dever-se-á evitar um zonamento 

urbanístico muito restritivo, pois uma maior diversidade de funções urbanas contribui para aumentar as 

viagens realizadas em modos não motorizados e em transporte coletivo. 

Assim, propõe-se que a localização de polos geradores/atractores de viagens seja feita com base numa 

lógica inspirada nas políticas ABC. Estas foram implementadas na Holanda já há algumas décadas. Com 

estas políticas pretende-se adequar a localização de atividades com forte potencial de atracão e geração de 

viagens às características do sistema de transportes e assim contribuir para menores níveis de dependência 

do transporte individual para a mobilidade induzida pelas mesmas.  

Assim, são definidos 3 tipos de localizações e 3 tipos de equivalente de polos geradores/atractores. Este 

tipo de zonas é definido em função da acessibilidade em transporte coletivo. O princípio, bastante simples, 

deste tipo de políticas consiste em garantir a consonância entre os 3 tipos de localização, definidos em 

seguida: 

 Localização A – Localizações em que a acessibilidade em transporte coletivo é garantida com 

alguma competitividade face ao transporte individual. Estas zonas correspondem ao percentil de 95% 

da acessibilidade em transporte coletivo quando este é analisado na perspetiva do concelho, 

correspondendo ao mesmo percentil da região; 

 Localização B – Localizações em que a acessibilidade em transporte coletivo se mantem 

assegurada. Estas zonas correspondem que se encontram acima do percentil de 75% quando esta 

é analisada na perspetiva da região e abaixo do percentil 90% quando avaliadas na perspetiva do 

concelho.  

 Localização C – todas as restantes zonas da área de intervenção do Estudo de Mobilidade 

Integrada. 

 

A figura seguinte apresenta uma primeira e preliminar representação da classificação do território em zonas 

A e B (as zonas C não são explicitamente representadas, uma vez que estas são por definição todas as 

zonas não classificadas como A ou B). Esta representação é preliminar pois uma vez que a rede de 

transportes coletivos (principalmente a rede de TC rodoviário) pode sofrer alterações ao longo do tempo 

também, necessariamente a configuração deste zonamento se alterará. Assim, este zonamento dever ser 

sempre em cada momento avaliado face aos critérios de classificação. 
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Figura 4.2 – Classificação ABC da Área de Estudo (Situação Atual) 

 

De acordo com os pressupostos adotados na lei ABC na Holanda, as atividades são classificadas em 

termos de perfis com correspondência na classificação das zonas: 

 

Quadro 4.1 – Tipos de localização de polos geradores/ atractores definidos pelas políticas ABC 

Caraterísticas de mobilidade Localização A Localização B Localização C 

Intensidade de empregos 

(empregos/m2 superificie construida) 
Elevada Média Extensiva 

Dependencia do automóvel para as 
viagens em serviço 

Elevada Média Extensiva 

Intensidade de Visitantes (visitantes 

dia/m
2
 superficie construida) 

Elevada Média Reduzida 

Dependência do transporte de 
mercadorias 

Reduzida Média Elevada 

 

A B
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A avaliação de cada atividade para efeitos da sua classificação deverá ser feita com base num estudo de 

impactes de tráfego e transportes. Para além dos elementos referidos anteriormente e que deveriam constar 

dos estudos de impactes de tráfego e transportes, os seguintes seriam necessários também nestes casos:  

 Proposta de classificação do empreendimento em termos das classes A, B ou C; 

 Análise da compatibilidade entre a classificação da localização e a classificação do 

empreendimento. Caso essa compatibilidade não esteja assegurada, o estudo deverá produzir 

propostas para se atingir essa compatibilização. 

 

4.2.2. Planos de Mobilidade e Transporte Municipais 

A escala do EMI Quadrilátero não permite a afinação de soluções relativamente às redes de distribuição 

municipal de transporte coletivo e modos suaves, bem como politicas de gestão de estacionamento, pelo 

que estas deverão ser revisitadas à escala concelhia e em alguns casos mesmo à escala dos aglomerados 

urbanos. A elaboração de Planos de Mobilidade e Transportes permite uma análise espacialmente mais 

focada das temáticas do EMI Quadrilátero, seguindo as orientações por este emanadas e tendo por base as 

propostas estabelecidas a nível intermunicipal (redes e serviços supramunicipais). 

4.2.2.1. Características dos Planos de Mobilidade e Transporte Municipais 

A elaboração deste tipo de planos tem uma metodologia de execução semelhante à abordagem efetuada no 

EMIQuadrilátero em termos de faseamento, que compreende as seguintes etapas: iniciando-se com a 

realização da caracterização e diagnóstico do território alvo de intervenção, incluindo a identificação dos 

principais problemas, bem como das potencialidades, e culminando com a elaboração do Programa de 

Ação, onde se define o escalonamento temporal das intervenções, se elabora uma estimativa de custos e 

se identificam os meios de financiamento possíveis. 

Antecede-lhe a fase de preparação, a qual poderá parcialmente apoiar-se nos trabalhos já desenvolvidos no 

âmbito do EMIQuadrilátero, nomeadamente no que se refere à recolha de informação e analises 

desenvolvidas, aspetos que poderão não só sustentar o pré-diagnóstico, apoiar a definição preliminar de 

objetivos e áreas prioritárias de intervenção. Já relativamente à fase de elaboração do Plano propriamente 

dito, o facto de existir já informação de base sistematizada e uma estratégia globalmente concertada, 

permite igualmente que seja dado um maior enfoque ao desenvolvimento de soluções à escala pretendida. 

Estes planos de âmbito municipal deverão ser desenvolvidos sob gestão de cada um dos municípios, 

diretamente ou com apoio de uma equipa técnica externa, sendo importante que sejam acompanhados e 

participados ao longo de todo o processo por entidades e organizações que sejam stakeholders no sistema 

de transporte: autoridades policiais, operadores de transporte coletivo, associações socioprofissionais e de 

moradores e outras ONG com atividade no município. 

 



 

ESTUDO DE MOBILIDADE INTEGRADA 

Relatório 3 - Relatório Estratégico - Parte I 
Manual de Boas Práticas 

 

 

0641_FaseIII_R3_Parte1_01 Página 215  
 

 

Figura 4.3 - Etapas de desenvolvimento dos Planos de Mobilidade e Transportes Municipais 

 

4.2.2.2. Âmbito de aplicação à região 

A informação recolhida permitiu concluir que o concelho de Guimarães se encontra a desenvolver o seu 

Plano de Mobilidade e Transportes Municipal, e que os restantes concelhos terão efetuado trabalhos nas 

temáticas da mobilidade e transportes no âmbito da revisão dos seus Planos Diretores Municipais ou 

mesmo como suporte à gestão corrente do seu território. No entanto, considera-se que todos os concelhos 

poderão ter vantagem na realização deste tipo de planos uma vez que com esta ação complementam de 

forma coerente os trabalhos desenvolvidos à escala da região pelo EMIQuadrilátero para os territórios 

concelhios, possibilitando uma maior coerência relativamente à estratégia regional, através de uma 

abordagem sistemática e aprofundada dos desafios que se colocam aos seus territórios, e em particular ao 

nível dos principais aglomerados.  

Com a execução destes planos pretende-se definir um conjunto de medidas de detalhe, as quais não são 

passiveis de serem integradas no Estudo Intermunicipal, devido ao caráter estratégico deste. A orientação 

estratégica que deverá guiar estes planos deverá ser a que consta do Estudo de Mobilidade Integrada. 

Pretende-se que estes planos procurem soluções de maior detalhe e pormenor, as quais deverão focar-se 

essencialmente nas seguintes componentes: circulação rodoviária, estacionamento, operações de logística 

urbana, transporte coletivo, modos suaves e sinalização e sinalética.  

 

Circulação Rodoviária  

Estes planos deverão estudar e testar soluções a serem aplicadas à rede rodoviária de distribuição mais 

fina, a qual, por motivo da abrangência do estudo de mobilidade integrada, não pode ser devidamente 

Fonte: “Guia para a elaboração de Planos de Mobilidade e Transportes Municipais”, IMTT/TIS, 2011
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analisada neste. Assim e tendo em conta as orientações definidas nos instrumentos de planeamento de 

nível superior, estes planos deverão prosseguir os seguintes objetivos, metodologias e técnicas de análise: 

Análise das condições de funcionamento da rede rodoviária, nomeadamente através da produção de 

indicadores de saturação e/ou nível de serviço. Esta análise deverá ser feita numa lógica global, 

considerando as secções correntes, mas deverá também focar-se sobre os vários nós da rede. Para se 

atingir estes objetivos a nível de diagnóstico de detalhe, dever-se-á recorrer a ferramentas de modelação de 

tráfego, particularmente a ferramentas de modelação microscópica (micro simulação); 

Com base neste diagnóstico deverão então ser geradas e testadas soluções tendentes a solucionar os 

problemas eventualmente detetados. È importante também referir que deverão ser testados os impactes na 

circulação rodoviária decorrentes de medidas implementadas noutros âmbitos, como seja o transporte 

coletivo, circulação de modos não motorizados (modos suaves) e estacionamento. Outro aspeto relevante 

que deverá ser tido em conta consiste no facto de que os objetivos de melhoria das condições da circulação 

rodoviária deverão ser considerados numa perspetiva mais alargada e holística e subordinados aos 

objetivos estratégicos do estudo de mobilidade integrada. Caso contrário corre-se o risco de aumentar os 

níveis de atratividade do transporte individual e, consequentemente, o desequilíbrio modal em favor deste. 

As soluções a serem testadas, com recurso ao modelo desenvolvido deverão incluir as seguintes: 

 Reconfiguração geométrica e/ou do sistema de regulação dos nós rodoviários problemáticos; 

 Aumento da capacidade de determinados arcos da rede, com o objetivo de resolver situações de 

congestionamento; 

 Criação de novos arcos na rede, com o objetivo de aumentar a capacidade e/ou resolver problemas 

de missing links e coerência da rede. 

 

Para além de soluções destinadas a melhorar a condições de circulação rodoviária, estes planos de 

mobilidade deverão também testas outras medidas, nomeadamente medidas de moderação de circulação. 

Este tipo de medidas deverá ser testado sobre as vias de menor posição hierárquica (vias de acesso local e 

distribuidoras locais) e sobre as vias onde exista um maior potencial de conflito entre os modos suaves e o 

automóvel, seja pela intensidade dos fluxos seja pela presença de peões com características específicas 

(por exemplo junto de escolas – crianças). Nesta componente especifica a utilização de modelos de micro 

simulação é também de particular relevância, pois estes possibilitam simular com maior precisão as várias 

medidas de moderação da circulação e os efeitos das mesmas sobre o comportamento dos veículos.  

O modelos desenvolvidos, e em particular o de micro simulação, deverão também ser utilizados para testar 

os impactes na circulação rodoviária decorrentes de medidas a aplicar sobre outras componentes do 

sistema de transportes – estacionamento, transporte coletivo e modos suaves, permitindo deste modo uma 

avaliação integrada de todas as componentes do plano. 

 

Estacionamento 

Ao nível do estacionamento os planos de mobilidade e transportes municipais deverão focar-se em detalhe 

sobre um conjunto de indicadores caracterizadores das condições de funcionamento do estacionamento. 

Assim estes planos deverão procurar relacionar e parametrizar a um nível local as relações entre a procura 

de estacionamento (caracterizada pelos seus indicadores mais relevantes – rotação do estacionamento, 

durações médias de estacionamento, evolução da taxa de ocupação ao longo do dia, para os vários 

segmentos relevantes) com a oferta e as características das funções urbanas. Com base neste diagnóstico, 

enquadrado pelos resultados do Estudo de Mobilidade Integrada deverão ser desenvolvidas as seguintes 

medidas: 
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 Definição precisa da oferta de estacionamento e do seu sistema de gestão (identificação dos 

lugares a tarifar, identificação e delimitação precisa das zonas tarifadas e sua subdivisão, 

regulamentos de funcionamento das zonas de estacionamento tarifado, indicando claramente os 

regimes de isenção de pagamento); 

 Análise custo benefício das expansões do estacionamento tarifado á superfície; 

 Definição detalhada do sistema de fiscalização do estacionamento tarifado, com o objetivo de 

reduzir os níveis de fraude; 

 Indicação dos regimes de atribuição de lugares reservados, nomeadamente para os lugares de 

cargas e descargas; 

 Otimização da localização e quantificação dos lugares associados às funções de cargas e 

descargas; 

 Criação de regulamentos de funcionamento (posturas municipais) para as operações de cargas e 

descargas. 

 

Transporte coletivo  

Ao nível do transporte público, pretende-se que estes planos municipais se foquem em aspetos mais táticos 

relativos à operação das carreiras de transporte coletivo rodoviário, uma vez que os princípios estratégicos 

do funcionamento do transporte coletivo foram tratados no Estudo de Mobilidade Integrada. 

Assim a análise sobre o transporte coletivo incidirá em maior detalhe sobre o percurso das carreiras, 

focando-se sobre os seguintes aspetos: 

 Localização das paragens e suas características. Aqui a análise deverá centrar-se sobre a 

acessibilidade às paragens (nomeadamente da sua localização face aos polos de geração/atracão 

de viagens) e sobre os efeitos que a localização e distâncias médias entre paragens têm na 

velocidade comercial das carreiras; 

 Análise dos percursos das carreiras, nomeadamente identificando os troços de menor velocidade 

comercial e desenhando e testando medidas com vista ao aumento da velocidade comercial (e 

consequente redução dos tempos de viagem em TC). Este tipo de medidas poderá incluir 

alterações de traçado das carreiras, ou alteração das condições de circulação rodoviária e de 

estacionamento nesses troços; 

 Análise detalhada e em pormenor das condições físicas de intermodalidade. 

 

Modos suaves 

A análise sobre os modos suaves é necessariamente feita a uma escala menor, pois estes são modos de 

proximidade. Aqui as medidas a considerar e a testar consistem em: 

 Pedonalização de alguns locais do espaço urbano; 

 Integração de medidas de suporte aos modos suaves com medidas de moderação da circulação; 

 Articulação dos percursos pedonais com os pontos de acesso ao transporte coletivo. 
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Sinalização rodoviária e sinalética de orientação  

Os planos de Mobilidade e Transportes Municipais deverão também apoiar o desenvolvimento de planos de 

sinalização rodoviária e sinalética. Estes deverão definir as regras gerais de implementação de sinalização 

adequadas à configuração final da rede viária resultante. 

Será por último de referir que no âmbito dos Planos de Mobilidade Municipal poderá haver também a 

oportunidade de serem contemplados alguns dos compromissos que os municípios tenham estabelecido 

relativamente ao Plano de Mobilidade Elétrica, aquando do seu lançamento. Tanto quanto foi possível 

averiguar este projeto terá atualmente perdido o seu vigor inicial, o que não significa que o seu interesse 

não se deva manter presente e relevante para a prossecução de uma maior sustentabilidade de mobilidade 

no Quadrilátero por via da progressiva afirmação de veículos não poluentes, e em particular os veículos 

elétricos.  

Com possível desenvolvimento no âmbito dos Planos de Mobilidade e Transportes Municipais serão de 

referir algumas medidas integradoras com o Plano de Mobilidade Elétrica, nomeadamente parte das ações 

tidas da competência dos municípios no contexto do protocolo estabelecido em 2009, a saber:  

 criação de zona(s) de emissão reduzida, facilitando o acesso a veículos elétricos; 

 criação das condições que permitam a circulação de veículos elétricos em vias urbanas (tipo via 

BUS); 

 assegurar a progressiva e crescente utilização nos municípios de pontos de recarga/abastecimento 

 

4.2.3. Planos de Mobilidade de Empresas e Polos 

As empresas e os polos geradores/atractores podem, e devem, ter um papel ativo na promoção da gestão e 

das deslocações que lhes estão associadas permitindo assim contribuir para os objetivos estabelecidos 

para a região. Entendendo-se que esta deverá ser realizada através de uma abordagem global integrada da 

mobilidade mas que desta resulte na materialização de medidas concretas de otimização das deslocações 

quotidianas que melhor se enquadrem na resolução dos problemas que se coloquem a cada polo. Tal 

implica a necessidade de uma análise à escala local devidamente enquadrada em princípios de 

sustentabilidade na gestão da mobilidade, visando nomeadamente fomentar a utilização de modos 

alternativos ao transporte individual no contexto dos seus diversos utilizadores (trabalhadores, visitantes e 

fornecedores) e motivos de deslocação (casa-trabalho, serviço, abastecimento etc.). 

A existência de um conjunto variado de polos geradores relevantes no contexto da área de estudo, justifica 

que no âmbito do EMIQuadrilatero seja proposta a elaboração de Planos de Mobilidade de Empresas e 

Polos geradores/atractores de deslocações (PMEP) dado que este instrumento de planeamento responde a 

essas solicitações. A abordagem equacionada corresponde à identificação do âmbito de aplicação destes 

planos à região em estudo e níveis de prioridade, selecionando-se geradores por concelho enquanto projeto 

piloto (polos empresariais/industriais, equipamentos de maior dimensão ou condicionamento, etc.). A 

generalização da implementação deste tipo de planos, abrangendo progressivamente um maior número de 

polos, poderá ter um contributo positivo para a região, na medida em que os resultados esperados vão de 

encontro às premissas estabelecidas relativamente à redução do uso excessivo do automóvel (em termos 

de impactes na circulação e espaço afeto a estacionamento) e o reforço da utilização do transporte coletivo 

e modos suaves. Não será no entanto de descurar os benefícios diretos – sintetizados no Quadro 4.2 - que 

poderão ter na perspetiva das entidades gestoras desses polos e para os seus colaboradores/utilizadores, 

os quais, em primeira análise, se constituem como fator essencial ao sucesso destes planos. 
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Quadro 4.2 – Principais benefícios dos PMEP para empresas/polos e seus colaboradores 

Sociedade Empresas/polos Colaboradores 

Minimizar os impactes sociais, 

económicos e ambientais pelo uso 

excessivo do automóvel e favorecer a 

diminuição do congestionamento; 

Incentivar o uso do transporte 

público, contribuir para a melhoria 

do seu funcionamento (pontualidade) 

e da sua viabilidade financeira (por 

aumento da procura de transportes); 

Reduzir a pressão sobre o 

estacionamento na zona onde a 

organização se insere, tornando 

também mais fácil o estacionamento de 

curta duração; 

Contribuir para a melhoria do 

espaço público (menos espaço 

dedicado ao estacionamento); 

Reduzir a poluição atmosférica e 

melhorar o ambiente sonoro, 

contribuindo assim para a melhoria da 

qualidade do ambiente urbano e da 

saúde pública; 

Promover a equidade através do 

incentivo do uso de modos de 

transporte sustentáveis. 

Reduzir o número e os custos das 

viagens em serviço, o que poderá 

permitir reduzir a frota de viaturas da 

empresa; 

Fomentar a racionalização da 

atribuição de veículos da empresa, 

uma vez que a atribuição destas 

viaturas constitui um incentivo à sua 

utilização; 

Reduzir os custos associados ao 

estacionamento (aquisição ou de 

arrendamento de espaços)  

Contribuir para a imagem de 

sustentabilidade ambiental e social 

da empresa/ polo, evidenciando assim 

uma atitude de responsabilidade 

perante problemas da sociedade em 

geral e uma opção pela inovação; 

Melhorar os índices de 

produtividade da atividade, pela 

redução da irregularidade provocada 

pelos congestionamentos contribuindo 

para a sua pontualidade, bem como 

para a redução do stress associado às 

deslocações 

Reduzir o número e os custos 

associados às deslocações 

pendulares, sendo importante divulgar 

junto dos colaboradores os custos 

reais associados às deslocações, para 

que estes possam contabilizar 

potenciais poupanças, uma vez que se 

trata de um custo que raramente é 

devidamente contabilizado; 

Reduzir o stress associado aos 

congestionamentos em hora de 

ponta, a que acresce o facto do tempo 

de viagem despendido numa 

deslocação em transporte público 

poder servir para atividades de lazer 

(como por exemplo leitura, etc.); 

Promover o recurso aos Modos 

Suaves com efeitos positivos para a 

saúde e bem-estar. 

 

Fonte: “Guia para a Elaboração de Planos de Mobilidade de Empresas e Polos” IMTT/DHV, 2011 

 

4.2.3.1. Características dos Planos de Mobilidade e Transportes de Empresas e Polos 

Os PMEP constituem instrumentos de planeamento que pretendem apoiar as organizações na gestão mais 

eficiente da mobilidade induzida pela sua atividade, através do desenvolvimento e implementação de um 

conjunto integrado de medidas ajustadas às características de cada empresa ou polo, ao perfil de atividade, 

às suas exigências e às necessidades específicas de deslocação dos seus colaboradores, visitantes e 

fornecedores, que têm subjacentes os seguintes objetivos: 

 Reduzir o número de deslocações (em especial as realizadas em modos motorizados); 

 Privilegiar medidas que fomentem a sustentabilidade do sistema de transportes e protejam o 

ambiente, integrando preocupações como a eficiência energética e económica, a segurança e a 

equidade social; 

 Promover a transferência modal para modos de transporte mais eficientes; 

 Promover políticas integradas de transporte que favoreçam não só as deslocações em transporte 

público, como também noutros modos alternativos, como o pedonal e ciclável; 

 Fomentar a utilização de frotas de veículos motorizados mais eficientes do ponto de vista energético 

e ambiental; 

 Otimizar as deslocações realizadas em transporte individual. 
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Estes instrumentos têm aplicabilidade a um conjunto diversificado de polos, independentemente do setor 

em que operam que atraem um conjunto significativo de viagens. Neste contexto será possível identificar 

quatro grandes grupos: as empresas/parques empresariais e tecnológicos, as áreas comerciais de 

dimensão relevante, áreas industriais e logísticas e equipamentos coletivos de dimensão expressiva (ex: 

hospitais, universidades, estádios, etc.).  

 

O desenvolvimento destes planos deverá ser da responsabilidade das entidades gestoras dos geradores, 

ainda que quer os municípios, quer o conjunto de atores relevantes para a mobilidade da região, devam ter 

um papel ativo no seu acompanhamento e motivação dos mesmos, permitindo que a ao longo deste se 

estabeleçam as parcerias necessárias à sua implementação. Para além disso, haverá outros agentes mais 

diretos a envolver na realização destes planos – compreendendo-se neste âmbito a motivação para a sua 

elaboração, a elaboração propriamente dita e posterior implementação das medidas daí resultantes, 

conforme se ilustra na Figura 4.4. 

 

A composição deste conjunto diferirá naturalmente com natureza destes polos, sendo claro que o contributo 

dos colaboradores será sempre essencial qualquer que seja a natureza do polo em causa uma vez que são 

esses que experienciam e usufruem de forma quotidiana. No caso das áreas comerciais e equipamentos o 

envolvimento dos seus visitantes será também particularmente relevante, uma vez que a estes usualmente 

será possível associar uma parcela relevante de deslocações. Nos polos que envolvam movimentação 

relevante de mercadorias, ou sejam as áreas comerciais, e particularmente no caso das áreas industriais e 

logísticas o envolvimento dos fornecedores neste processo será igualmente primordial. 

 

A realização deste tipo de planos desenvolve-se em três etapas que correspondem a cinco fases 

sequenciais: 

 uma etapa inicial que se refere à identificação do problema, envolvendo e organizando os vários 

agentes relevantes por forma a contemplar a o seu contributo nos  objetivos a atingir (fase1); 

 a etapa de elaboração do plano, que compreende 

o o diagnóstico em que se efetua o diagnóstico com base na caracterização das 

necessidades de mobilidade dos seus utilizadores (fase 2),  

o a elaboração do plano de ação, em que é feita a identificação das soluções mais 

adequadas no sentido de racionalizar a utilização do automóvel potenciando o transporte 

coletivo e os modos suaves e transposição para medidas concretas de intervenção (fase 3); 

 a etapa de implementação em que se põem em prática e divulgam as medidas equacionadas (fase 

4) procedendo-se à sua monitorização, por forma a avaliar o grau de concretização face aos 

objetivos estabelecidos (fase 5); 
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Figura 4.4 - Etapas de desenvolvimento dos Planos de Mobilidade de Empresas e Polos 

 

Fonte: “Guia para a elaboração de Planos de Mobilidade de Empresas e Polos”, 

IMTT/DHV, 2011
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As medidas de gestão de mobilidade que poderão ser equacionadas no âmbito do desenvolvimento dos 

PMEP são de natureza variada, e muito dependentes dos problemas e objetivos que se venham a 

estabelecer para cada polo, materializando-se em intervenções em distintas componentes do problema, 

como aliás se encontra extensamente patente no “Guia para a Elaboração de Planos de Mobilidade de 

Empresas e Polos” elaborado pelo IMT, das quais se podem referir a título de exemplo: 

 Através da promoção de sistemas de car-pooling ou car-sharing o que corresponde a uma 

intervenção direta na racionalização da utilização do transporte individual por parte dos 

colaboradores nas suas deslocações casa-trabalho ou em serviço; 

 Fazendo uma gestão mais restrita dos espaços de estacionamento do polo, reduzindo o número de 

lugares disponíveis e/ou reservados para utilizadores específicos, cobrando a utilização do 

estacionamento na empresa ou o pagamento de compensações aos trabalhadores que abdicarem 

da utilização do automóvel 

 Valendo-se da utilização de novas tecnologias aplicadas à gestão da frota de veículos da empresa, 

por exemplo, para otimização dos percursos, aquisição de frotas de veículos menos poluentes ou 

revisão da atribuição de viaturas da empresa; 

 Promovendo diretamente a utilização do transporte público no contexto dos seus colaboradores, 

através disponibilização de títulos de transporte coletivo a custos mais reduzidos e/ou da 

flexibilização de horários de forma a compatibiliza-los com a oferta regular de transporte coletivo, 

oferta essa que deverá ser amplamente divulgada. Já estendendo a intervenção também ao 

universo dos seus utilizadores, e em interação com os operadores de transporte, poderá passar 

pelo ajustamento da oferta regular aos horários do polo, ou, nessa impossibilidade mediante a 

criação de serviços de transporte que responda às necessidades de mobilidade dos mesmos.  

 Criando as condições para uma maior utilização dos modos suaves, através de intervenções que 

permitam a circulação ciclável e pedonal em maior segurança, a dotação de subsídios à aquisição 

da bicicleta, equipando a empresa/polo com infraestruturas de apoio à bicicleta como sejam pontos 

de parqueamento ou mesmo balneários 

 

A experiência nacional neste tipo de planos é ainda muito restrita, tendo-se inicialmente centrado em 

iniciativas desenvolvidas por grandes empregadores, que não constituíram propriamente o desenvolvimento 

formal de planos como explicitados anteriormente, mas que resultaram na adoção de algumas políticas e 

implementação de medidas de gestão da mobilidade.  

Já a experiência internacional é mais vasta neste campo, sendo reconhecida importância deste tipo de 

planos no seio das organizações que os implementam enquanto boa prática no domínio da gestão da 

mobilidade, sendo a sua realização obrigatória na Holanda, Bélgica e Itália. Entidades nacionais e regionais 

de diferentes países europeus têm assumido um papel dinamizador a elaboração destes planos, através de 

legislação regulamentar e/ou através da atribuição de incentivos específicos (subsídios, benefícios fiscais, 

apoio técnico).  

Em Portugal esta perspetiva tem vindo a tomar forma, já que o Plano Nacional de Ação para a Eficiência 

Energética (PNAEE) recomenda que sejam realizados Planos de Mobilidade Empresarial para espaços 

empresariais ou industriais com 500 ou mais empregados. O seu financiamento através do Fundo de 

Eficiência Energética (FEE) é uma realidade recente, prevendo-se neste âmbito a comparticipação de parte 

das despesas na elaboração destes planos para unidades empregadoras, universidades, hospitais e outros 

equipamentos coletivos e serviços Será de referir que os critérios estabelecidos a nível nacional são mais 

modestos que os estipulados internacionalmente, já que no caso da vizinha Espanha estes descem aos 200 

trabalhadores, atingindo os 100 trabalhadores no caso da Bélgica e Holanda, não sendo no entanto este o 

único requisito estabelecido para a sua obrigatoriedade. 
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4.2.3.2. Âmbito de aplicação à região 

Na região do Quadrilátero existem vários polos geradores que cumprem os requisitos estabelecidos pelo 

PNAEE e ainda um conjunto de outros de dimensão mais reduzida em que essa ação deverá ser 

igualmente encorajada por parte dos municípios, dado que poderá ter resultados desejáveis na redução da 

dependência do transporte individual e na minimização dos impactes do tráfego, em particular dos veículos 

pesados.  

Importará por isso estabelecer uma hierarquia dos polo que permita apoiar a decisão relativamente às 

prioridades na implementação desta ação. A forma mais expedita de estabelecer esta hierarquia será 

basear-se no número de trabalhadores afeto a cada um destes polos geradores, enquanto medida do seu 

potencial de geração global. Esta perspetiva assegura que a prioridade é estabelecida para a intervenção 

sobre a geração por motivos laborais (deslocações pendulares casa-trabalho e, de alguma forma, as 

deslocações em serviço), podendo no entanto descurar o contributo das deslocações realizadas pelos seus 

restantes utilizadores. 

Entende-se que esta hierarquização não se deverá basear estritamente no número de trabalhadores, 

devendo-se procurar que reflita efetivamente o seu potencial de atração/geração e os níveis de 

condicionamento a que estes polos estão já na atualidade expostos. A informação reunida na etapa de 

caracterização e diagnóstico não permitiu chegar a uma quantificação detalhada e intensiva dos de 

trabalhadores ao nível do polo gerador, no entanto o elevado nível de detalhe detido no âmbito do inquérito 

à mobilidade da população permite identificar um conjunto de espaços que atraem um número considerável 

de viagens diárias, sendo igualmente possível distinguir os motivos que se lhe encontram associados.  

Tal permitiu identificar um conjunto de polos que constituem destino para um volume substantivo de viagens 

sob os motivos saúde, educação e compras/lazer sendo estes localizados espacialmente na Figura 4.5 e 

listados por concelho no Quadro 4.3
1
. Os critérios de partida para a identificação destes espaços foram a 

existência de um número superior a 5.000 deslocações suscitado por cada um dos motivos e a existência 

de pelo menos 1.000 deslocações por motivo trabalho, podendo estas ser dominantemente associadas a 

uma entidade de gestão específica. Foram igualmente considerados polos com níveis de geração mais 

reduzidos mas cuja relevância a nível do município o justifica. Tal é o caso do Campus do Instituto 

Politécnico do Cávado e Ave (IPCA) em Barcelos, e o do Hospital Privado de Braga. 

 

Quadro 4.3 – Equipamentos e Espaços Comerciais para a realização de PMEP-piloto 

Concelho Equipamentos Zonas Comerciais 

Barcelos 
Hospital de Barcelos 

IPCA 

 -  

Braga 

Hospital de Braga 

Hospital Privado de Braga  

UMINHO Campus Gualtar 

Braga Parque 

Minho Center 

Guimarães 
Hospital de Guimarães 

UMINHO Campus Azurém 

Guimarães Shopping 

 

Vila Nova de Famalicão 
Centro Hospitalar do Médio Ave, E.P.E. 
– Unidade de Famalicão 

 -  

 

                                                      

1
 Aqui apenas se identificam os polos de natureza comercial e equipamentos de dimensão expressiva no contexto da 

região e de cada concelho, sendo as restantes tipologias de polos (empresariais e industriais) objeto de análise no 

contexto do transporte de mercadorias (vide ponto 6.2.2). 
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Será de referir que na sua generalidade estes polos cumprem por excesso o limite dos 500 trabalhadores 

estabelecido nas recomendações produzidas pelo PNAEE, encontrando-se também associados um volume 

de utilizadores não desprezável. Procurou-se assim estabelecer um conjunto de localizações para as quais 

poderão ser desenvolvidos planos-piloto, que permitam um primeiro contacto com o processo de elaboração 

destes instrumentos e simultaneamente intervir sobre geradores já condicionantes. A elaboração destes 

planos-piloto deverá ser da responsabilidade das entidades gestoras destes espaços, tendo os municípios 

um papel interventivo no sentido da sua motivação e acompanhamento. Será por isso necessário efetuar a 

sensibilização necessária junto das entidades gestoras e estabelecer as parcerias necessárias à realização 

do estudo, nomeadamente no apoio às candidaturas para o seu financiamento. 

 

Figura 4.5 - Localizações piloto para a realização de Planos de Mobilidade de Empresas e Polos 

 

Esta experiência será importante para que a médio/longo prazo este procedimento possa estender-se a 

outros polos de dimensão relevante, pelo que deverão ser envidados esforços por parte dos municípios e 

região no sentido de efetuar uma caracterização mais detalhada dos polos existentes nestas categorias, 

tarefa que se considera enquadrável nas competências do observatório de mobilidade (vide ponto 3.1) 

4.2.4. Realização de estudos de tráfego/transportes para novos polos 

Com a proposta de regulamentação da obrigatoriedade pretende-se garantir que polos de geração 

relevantes se venham a localizar em zonas cuja acessibilidade não esteja exclusivamente, ou fortemente, 

dependente da utilização de transporte individual, permitindo que desde a fase de planeamento destes 

polos sejam equacionadas as condicionantes relacionadas com a mobilidade e transportes nas suas 

diversas vertentes e não exclusivamente os impactes de tráfego. Desta forma, a realização de estudos de 

tráfego/transportes constituem-se como uma abordagem preventiva à realização dos Planos de Mobilidade 
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de Polos e Empresas referenciados no ponto 4.2.3. A similaridade prende-se com os objetivos a atingir – 

pretendendo-se alargar o âmbito da análise e a tipologia de soluções a considerar aos modos suaves e 

transporte coletivo - e não propriamente com a forma de desenvolvimento do mesmo.  

A obrigatoriedade da execução de estudos de impacte tráfego/transportes para apoiar o processo de 

decisão associado ao licenciamento de empreendimentos urbanísticos, loteamentos e planos de Pormenor 

ou de Urbanização, não se encontra diretamente patente nos regulamentos dos Planos Diretores Municipais 

em vigor dos concelhos da área em estudo.  

Embora também não se tenham encontrado menções específicas em termos regulamentares vigentes
1
 será 

de depreender que na sua gestão corrente os serviços técnicos municipais solicitem a realização de 

estudos de impacte de tráfego, tendo por base o seu conhecimento do território e por essa via dos 

condicionamentos que se impõe em termos de estrutura urbana e/ou rede viária na envolvente ao 

empreendimento em análise. Esta forma de atuação permite que se acautelem de alguma forma os 

impactes da localização de importantes geradores em zonas já de alguma sensibilidade, no entanto, 

apresenta alguns condicionamentos que importa relevar: 

 debruça-se fundamentalmente sobre os impactes do tráfego, sendo que as soluções desenvolvidas 

no seu âmbito se focam usualmente na sua minimização, restringindo-se ao domínio da engenharia 

rodoviária  

 não se constituindo como um procedimento sistemático poderá obviar a necessidade de avaliação 

em zonas de menor sensibilidade, mas para as quais dificilmente se deterá um nível de 

acessibilidade em transporte coletivo, perpetuando desta forma o incentivo à utilização do 

transporte individual. 

 

4.2.4.1. Aplicabilidade dos Estudos de Impacte de Tráfego e Transportes 

Considera-se portanto que a realização de estudos de tráfego e transportes deverá constituir um requisito 

no caso dos planos urbanísticos, independentemente da dimensão do plano. Neste contexto deverão ser 

contemplados os impactes sobre a rede viária e suas formas de mitigação mas também a possibilidade de 

criação/integração de vias de utilização ciclável e assegurada a acessibilidade ao transporte coletivo. 

 

Relativamente ao licenciamento de empreendimentos urbanísticos e loteamentos, o estudo de impacte de 

tráfego/transportes deverá ser obrigatório nas seguintes condições: 

 Empreendimentos de caráter maioritariamente comercial/serviços com áreas brutas construídas 

superiores a 20.000 m2; 

 Todas as operações urbanísticas com áreas brutas de construção superiores a 40.000 m2; 

 Todo o tipo de empreendimentos, incluindo os empreendimentos industriais, que gerem (de acordo 

com o definido no documento Trip Generation do Institute of Transportation Engineers) um volume 

de viagens em transporte individual superior a 500 veículos (entrados e saídos) na hora de ponta da 

manhã ou da tarde; 

                                                      

1
 Será de referir que no âmbito da revisão do PDM de Braga este aspeto já se encontra parcialmente acautelado, 

estabelecendo-se a necessidade de realização de estudos de tráfego específicos para empreendimentos que 
compreendam comércio ou serviços com área de construção superior a 2000 m2. No entanto as análises requeridas 
baseiam-se apenas na perspetiva do transporte individual (acessibilidade local em transporte individual, capacidade das 
vias e capacidade de estacionamento no lote e sua envolvente) 
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 Independentemente da sua dimensão, empreendimentos localizados em zonas sensíveis do ponto 

de vista da estrutura urbana e/ou da rede rodoviária, de acordo com decisão dos serviços técnicos 

dos municipais. 

4.2.4.2. Características dos Estudos de Impacte de Tráfego e Transportes 

Relativamente ao conteúdo técnico dos estudos de impacte de tráfego/transportes os mesmos deverão 

manter os requisitos atualmente expressos para os estudos de impacte, nomeadamente: 

 Estimar o tráfego atraído e gerado pelo empreendimento para os períodos condicionantes de 

funcionamento da rede rodoviária. A determinação destes períodos dependerá das características 

especificas dos usos propostos para o empreendimento; 

 Estimativas de tráfego nas vias e nós envolventes ao empreendimento, para a situação atual, após 

a entrada em funcionamento do empreendimento e num horizonte de 5 a 10 anos após esta data; 

 Análise dos níveis de funcionamento da rede e dos nós, nomeadamente com a produção de 

estimativas de níveis de saturação e nível de serviço; 

 Caso se verifique que os níveis de serviço e grau de saturação não são adequados, proceder à 

definição das soluções de configuração e regulação mais eficazes e eficientes para os vários nós 

rodoviários analisados, assim como à elaboração de propostas de reconfiguração da rede viária de 

modo a garantir a acomodação adequada dos volumes de tráfego previstos. 

 

Considera-se igualmente que deverão estender a outros aspetos  

 Análise da acessibilidade em transporte coletivo ao empreendimento, identificando as alternativas 

atualmente existentes, aferindo se as características da ocupação prevista são compatíveis com a 

classificação da localização do empreendimento (vide ponto 4.2.1). Caso essa compatibilidade não 

esteja assegurada, o estudo deverá produzir propostas para se atingir essa compatibilização, 

nomeadamente introduzindo já na fase de planeamento propostas que garantam a manutenção dos 

níveis de oferta de transporte coletivo e se possível a maximização da sua utilização. Quando a 

área abrangida pelo plano/operação de licenciamento o justifique, deverão ser proporcionadas as 

condições necessárias à circulação do transporte coletivo rodoviário na sua rede interna e a 

localização de paragens mais adequada; 

 Definição qualitativa dos principais percursos a serem utilizados por modos não motorizados e das 

suas características gerais, garantindo desta forma que as necessárias condições de segurança à 

utilização dos modos suaves; 

 Definição das necessidades de estacionamento e respetiva distribuição espacial, tendo em 

presença não só os requisitos regulamentares estabelecidos pelos seus PMOTs de enquadramento, 

mas equacionando a possibilidade de estas virem a ser reduzidas, apenas e só, se tal se justificar.  

 

Sob este último aspeto haverá que relevar que esta abordagem pretende evitar a sobredotação de 

estacionamento que de uma forma implícita impede a afirmação de outras alternativas de transporte, 

reforçando a utilização do automóvel por via da facilitação do seu estacionamento. Esta situação coloca-se 

quando o PMOT de enquadramento tenha uma abrangência tal que não reflita de forma especifica as 

condições de acessibilidade do empreendimento em estudo (ex: PDMs em que os parâmetros de 

dimensionamento de estacionamento são estabelecidos globalmente para todo o concelho, ou mesmo com 

remissão direta à portaria 216B) e/ou no caso em que o próprio empreendimento compreenda um mix de 

ocupação complementar e equilibrado (ex: habitação e comercio/serviços). Neste aspeto haverá que referir 

que o dimensionamento é usualmente efetuado de forma cumulativa entre usos distintos, aos quais se 

aplicam os parâmetros regulamentarmente estabelecidos. No entanto, na presença de empreendimentos de 

usos mistos – ex: habitação e comercio/serviços – a utilização do estacionamento ocorrem em períodos 
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horários diferenciados, pelo que o mesmo espaço de estacionamento publico poderá ter uma utilização 

dupla, defendendo-se que o seu dimensionamento não terá de ser tomado necessariamente de forma 

cumulativa, mas sim complementar. 

Assim, nos casos devidamente justificados considera-se recomendável avaliar eventuais reduções que 

podem ser introduzidas pelo potencial do transporte coletivo na acessibilidade a esse polo e características 

da ocupação que para aí se perspetiva. Esta abordagem tem a sua génese na Suíça nos anos 90 tendo os 

princípios por ela estabelecidos sido posteriormente adaptados para aplicação à avaliação de impactes de 

polos/empreendimentos através da metodologia das necessidades de estacionamento que se esquematiza 

na Figura 4.6.  

 

A abordagem Suíça estabelece uma parametrização da oferta de transporte coletivo (tipo de serviço e 

frequência) e a partir desta estabelece fatores de redução por tipo de uso presente (habitação, serviços e 

comercio de natureza distinta) e utilizador associado (residente, empregado, visitante/utilizador). A mesma 

metodologia tem igualmente em conta o efeito da complementaridade de usos propostos para um mesmo 

empreendimento quando tal situação se afigure coerente. Estes aspetos podem ver-se igualmente refletidos 

em termos da geração do próprio empreendimento, permitindo assim aferir sobre os efeitos que essas 

reduções poderão ter em termos da utilização do transporte individual e condições de operacionalidade 

viária. 

 

Figura 4.6 – Avaliação de Impactes pela metodologia das Necessidades de Estacionamento 

 

A sua aplicação determina inicialmente as necessidades limite de estacionamento que correspondem ao 

valor teórico máximo das necessidades de estacionamento, ou seja, a uma situação em que toda e 

qualquer deslocação seria efetuada em transporte individual e em que todos os potenciais utilizadores 

pretenderiam estacionar simultaneamente. A partir destes quantitativos é possível estabelecer a relação 

com a geração diária do empreendimento em termos globais, i.e. sob todos os modos de transporte.  

 

Esta situação é, de todo, claramente inverosímil, pelo que se torna necessário proceder à redução destas 

necessidades de estacionamento, o que é realizado tendo em conta: a repartição modal e a 

complementaridade de usos. A parcela de degradação correspondente à repartição modal define a 
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percentagem das deslocações efetuadas pelos diversos modos de transporte, e encontra-se claramente 

influenciada pela oferta de transportes coletivos e pela sua qualidade de serviço, a qual pode ser 

classificada em níveis diferenciados (A a D) por aplicação dos critérios estabelecidos no Quadro 4.4. 

 

Quadro 4.4 - Determinação nível de qualidade de oferta do transporte coletivo ao empreendimento 

Cadência do 

Serviço 

Distância ao 

empreendimento 

Nó          

Ferroviário 

Linha     

Ferroviária 

Linha TCRodo 

Regional/Interurbana 

Linha TCRodo 

Urbana 

<5 minutos <300 m A A A B 

 300-500m A A B C 

 501 a 750 m B B C D 

 751 a 1000 m C C D - 

5 a 9 minutos <300 m A A B C 

 300-500m A B C D 

 501 a 750 m B C D - 

 751 a 1000 m C D - - 

10 a 19 minutos <300 m A B C - 

 300-500m B C D - 

 501 a 750 m C D - - 

 751 a 1000 m D - - - 

20 a 39 minutos <300 m B C - - 

 300-500m C D - - 

 501 a 750 m D - - - 

 751 a 1000 m - - - - 

40 a 60 minutos <300 m C - - - 

 300-500m D - - - 

 501 a 750 m - - - - 

 751 a 1000 m - - - - 

Fonte: adaptado de “Cahier TEAnº7 Le Sationnement”, EPFL, Insitititut des Transports et de Planification, 1994 

 

Por outro lado, dada a diversidade de usos presentes, torna-se importante analisar a sua 

complementaridade, dado que a estrutura mista presente garante a não simultaneidade temporal da procura 

de estacionamento, influenciando a duração do mesmo (estacionamento de curta ou longa duração) e o 

motivo das deslocações. 

 

 

Realizada a degradação das necessidades de estacionamento pelo transporte coletivo, são calculadas as 

necessidades efetivas de estacionamento que correspondem ao número de lugares de estacionamento 

efetivamente necessários por cada uma das zonas consideradas, numa situação em que o transporte 

coletivo efetivamente sirva a área em estudo. No Quadro 4.5 apresentam-se os parâmetros de redução 

aplicáveis por tipo de utilizador associado a cada uso presente no empreendimento. Os quantitativos 

resultantes permitem estabelecer a relação da geração diária do empreendimento em transporte individual.  
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Quadro 4.5 - Fatores de redução do estacionamento por nível de qualidade do transporte coletivo 

Nível de Qualidade da Oferta 

Transporte Coletivo 
Funcionários Visitantes/Clientes 

A 50 a 70% 60 a 80% 

B 40 a 60% 50 a 65% 

C 20 a 50% 25 a 50% 

D Máximo 30% Máximo 30% 

Não classificado Sem redução Sem redução 

Fonte: adaptado de “Cahier TEAnº7 Le Sationnement”, EPFL, Insitititut des Transports et de Planification, 1994 

 

Seguidamente, procede-se à minoração das necessidades de estacionamento considerando a 

compatibilidade entre usos, que produzem variações de procura ao longo do dia, chegando assim ao valor 

das necessidades reais de estacionamento. A sua aplicabilidade restringe-se apenas aos lugares de 

estacionamento que possam efetivamente ter um uso partilhado destes espaços, pelo que haverá que ter 

em atenção os aspetos relacionados com a própria gestão destes espaços no contexto do empreendimento. 

Uma maior percentagem de lugares reservados para uso privado dos residentes ou de empregados de 

espaços terciários reduz necessariamente a complementaridade da utilização.  

Haverá que referir que as possibilidades de sobreposição decorrem em muito dos horários de 

funcionamento de cada um dos usos presentes no empreendimento, indicando-se a título de exemplo uma 

distribuição possível de intensidade de ocupação no quadro seguinte por tipo de utilizador associado. 

 

Quadro 4.6 – Distribuição da intensidade de utilização do estacionamento por tipo de utilizador ao longo do dia (exemplo) 

 
 

 

Será importante salientar que com a apresentação desta metodologia não se pretende que esta se torne 

necessariamente numa alternativa às usualmente utilizadas ou que a sua aplicação seja universal no 

contexto dos concelhos, já que se restringe a um contexto especifico de empreendimentos. Pretende-se sim 

disponibilizar uma ferramenta alternativa para que os serviços técnicos municipais possam aferir resultados 

e expectativas expostos no âmbito dos estudos de impacte de tráfego e transportes que se venham a 

realizar. 

USO
TIPO DE 

UTILIZADOR

PERÍODO DIURNO
PERÍODO

NOTURNOHorário
Laboral

Horário     
Pós-laboral

HABITAÇÃO
Residentes

Visitantes

COMÉRCIO
Funcionários

Clientes

SERVIÇOS
Funcionários

Clientes/Visitantes

Intensidade máxima Intensidade mínima
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4.3. Hierarquização e consolidação da rede de interfaces 

Na etapa de caracterização e diagnóstico verificou-se que as condições oferecidas pelos principais pontos 

de interface apresentavam debilidades condicionantes na sua operação, nomeadamente no que se refere 

às condições de conforto e segurança proporcionadas pelas infraestruturas. Por outro lado, foram 

igualmente identificadas deficiências na articulação entre modos de transporte  

Estas debilidades estão refletidas nas apreciações efetuadas pelos seus utilizadores (aquando dos 

inquéritos aos passageiros), considerando-se que constituem um fator condicionante ao aumento da 

atratividade do transporte coletivo. Nesse sentido é fundamental promover a qualidade geral das interfaces 

de transporte, o que envolve ter em consideração as seguintes dimensões físicas e organizacionais: 

 Melhoria das condições de estadia proporcionadas pelas interfaces de transporte, nomeadamente 

com a melhoria / beneficiação dos edifícios e estruturas de apoio às estações ferroviárias na Linha 

do Minho (sobretudo para norte de Nine), o reforço da limpeza e aumento da perceção de 

segurança dos utilizadores (e.g., com melhoria na iluminação ou presença das autoridades de 

segurança mais frequente); 

 Melhoria das condições de acesso às interfaces de transporte, seja intervindo ao nível da qualidade 

das passagens superiores e inferiores nas estações ferroviárias, mas também nas ligações entre as 

componentes rodo e ferroviárias das interfaces (e.g., em Barcelos, os dois terminais de transporte 

pesados não estão articulados fisicamente entre si) ou na sua inserção face ao tecido urbano (e.g., 

Famalicão). 

 Melhoria da informação disponibilizada nas interfaces e paragens de transporte, permitindo que os 

utilizadores conheçam a oferta relativamente a aspetos estruturantes como sejam, as linhas que 

servem a interface, os horários e o tarifário praticado. 

 

Estas orientações são concretizadas para cada uma das principais interfaces no ponto 0. 

4.4. Organização e estruturação dos serviços de Transporte Coletivo 

Subjacente à organização e estruturação dos serviços de transporte coletivo está o conceito de 

hierarquização da rede de transportes. Com efeito, a menos das ligações ferroviárias que são mais 

facilmente compreendidas como estruturantes pelos utilizadores potenciais, a oferta de transporte coletivo 

rodoviário organiza-se no território sem que seja muito fácil a compreensão de quais são as linhas 

fundamentais do sistema (ligações entre sedes do concelho; principais corredores de oferta, etc.), sobretudo 

para os utilizadores ocasionais, 

Nesse sentido, é fundamental estabelecer um conceito para a rede de transporte coletivos (desenvolvido no 

ponto 2.2), o qual tem como principal objetivo garantir uma leitura fácil da rede de transportes para os 

utilizadores regulares (ligações intermunicipais), mas também para aqueles que ainda não aderiram ao 

sistema de transporte público. 

Neste exercício é necessário estabelecer um compromisso na adequação entre o nível de oferta 

proporcionada e a procura existente e potencial, o que passa por um lado, por: 

 Garantir a articulação das redes de distribuição municipais com as redes de hierarquia superior, 

promovendo a possibilidade de transbordo entre estes dois níveis de hierarquia; 

 Assegurando a cobertura territorial do transporte coletivo com serviços adequados à procura, seja 

no que respeita aos horários oferecidos (e respetiva amplitude horária), seja no que diz respeito à 

capacidade dos veículos. Nalguns casos, será de admitir a introdução de serviços de transportes 

flexíveis, nomeadamente nos territórios de muito baixa densidade e afastados dos aglomerados 

principais. Por outro lado, é de procurar uma maior homogeneidade da oferta oferecida em cada um 
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dos municípios, obviamente, tendo em consideração as diferentes dimensões populacionais e de 

organização do território (e.g. Barcelos não possui transporte urbano, enquanto Braga oferece um 

serviço bastante consolidado)  

 

Estas orientações são concretizadas em propostas que se apresentam no ponto 2.2. 

4.5. Promoção das Condições de Oferta do TC Rodoviário 

Neste domínio é fundamental promover a melhoria da acessibilidade em transporte coletivo aos principais 

polos geradores, e particularmente aqueles que promovem o atendimento ao público (e.g., hospital ou 

universidade), uma vez que a qualidade do transporte coletivo a este tipo de equipamentos define o grau de 

inclusão social oferecido à população.   

Por outro lado, se se pretende garantir que a oferta de transportes coletivos é atrativa, é fundamental 

potenciar a melhoria do desempenho dos serviços de transporte, o que passa por estabelecer percursos o 

mais diretos possíveis entre os polos principais e/ou pela introdução de corredores reservados de circulação 

nos troços urbanos com maiores focos de congestionamento (e.g., entradas da cidade e/ou ruas centrais). 

Finalmente, outros dos aspetos determinantes para a promoção da melhoria das condições do TC 

rodoviário diz respeito à melhoria das condições de segurança e conforto das paragens de transporte 

coletivo, uma vez que este é um dos aspetos frequentemente mencionados pelos utilizadores como 

contribuindo para a reduzida qualidade do serviço proporcionado. 

 

Estas orientações são concretizadas em propostas que se apresentam fundamentalmente nos pontos 

2.2.2.4 e 2.2.4.1. 

4.6. Desenvolvimento de uma estratégia de encaminhamento dos 
fluxos de tráfego e qualificação do espaço rodoviário  

A fase de diagnóstico permitiu concluir que a área de estudo apresenta uma boa acessibilidade rodoviária, a 

qual é assegurada por diversas vias pertencentes à rede rodoviária nacional – fundamental e 

complementar, a qual estabelece a conexão entre as sedes de concelho da área de estudo e destas para o 

exterior sobre a rede de autoestradas.  

 

De um modo geral, os níveis globais de saturação da rede rodoviária são reduzidos (próximos de 25%), o 

que introduz uma reduzida penalização global de tempos de viagem nas ligações rodoviárias a partir da 

maior parte das freguesias, pese embora se tenham detetado algumas debilidades pontuais em termos de 

congestionamento (particularmente nos acessos ao centro de Braga e de Guimarães, mas também na 

ligação de Guimarães-Vila Nova de Famalicão (EN206) e daí para sul (EN14), corredor que estabelece a 

ligação à área metropolitana do Porto e sua área de enquadramento. 

 

Apesar da acessibilidade inter-concelhia no contexto da região e entre os vários núcleos internos aos 

espaços concelhios se encontrar genericamente bem assegurada, existe no entanto, margem para intervir 

no sistema rodoviário, de forma a mitigar algumas debilidades de estrutura e/ou utilização inadequada, as 

quais impedem a sua fruição de forma equilibrada pelos diversos utilizadores. Esta acessibilidade é de certa 

forma prejudicada pelo comportamento dos utilizadores, que ao fugirem da rede rodoviária principal 

portajada (a qual cumpre adequadamente as condições de acessibilidade) para a rede de nível hierárquico 
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inferior, contribuem para aumentar sua a utilização, levando a que nalguns casos se atinja, o seu limite de 

capacidade.  

 

Considera-se por isso relevante que se desenvolva uma estratégia articulada de qualificação do espaço 

rodoviário e correto encaminhamento dos fluxos de tráfego, a qual deve contribuir para uma melhor 

utilização pelos modos suaves, em condições de segurança e conforto. 

Com efeito, uma correta definição da hierarquia da rede viária deve ser acompanhada pela transição 

gradual entre as funções de cada via (distribuição versus acesso local), pelo que, na perspetiva da 

intervenção sobre a infraestrutura, deve atuar-se de forma a induzir os condutores a adaptarem os seus 

comportamentos antecipadamente, consoante o ambiente em que circulam. 

Importa por isso proceder à adequação das características físicas da rede viária face à importância 

funcional delas pretendida, já que uma transição abrupta no ambiente rodoviário conduz, em muitos casos, 

à prática de velocidades excessivas que podem originar acidentes rodoviários e contribuir para o aumento 

da sinistralidade. 

Acresce que nas zonas de circulação pedonal dominante, a geometria da via (e restantes elementos) 

devem conjuntamente, alertar para a coexistência com outros modos, para além do motorizado. Desta 

forma, o estabelecimento de uma hierarquia da rede viária coerente e compreensível para os seus 

diferentes utilizadores, deve procurar minimizar as intersecções entre as vias de níveis hierárquicos não 

consecutivos (funções muito distintas), por um lado, e o estabelecimento de boas práticas de projeto 

rodoviário e de sinalização que transmitam a necessidade constante de adaptação de comportamentos, por 

outro, são duas vertentes fundamentais a ter em conta na conceção ou requalificação de qualquer ambiente 

rodoviário.  

Também no âmbito da qualificação do espaço viário, haverá que equacionar os impactes dos veículos 

pesados, garantindo que o seu encaminhamento é feito de modo a que estes sejam redirecionados sempre 

que possível para as redes de hierarquia superior, reduzindo assim as suas interferências com as atividades 

do espaço urbano.  

Neste sentido a elaboração dos Planos de Sinalização de encaminhamento e os Planos de Segurança 

Rodoviária de âmbito municipal têm um importante papel a desempenhar, sobretudos se articulados com a 

implementação do SII (Sistema de Informação Integrado) de Sinistralidade e de Segurança Rodoviária. 

Neste domínio deverá ser dada especial importância ao correto encaminhamento dos pesados para as 

redes rodoviárias estruturantes, mas também avaliar a possibilidade de promover a redução das portagens 

nas autoestradas da região, de modo a encaminhar para estas um maior volume de tráfego. 

Finalmente, importa estabelecer que o âmbito do EMI Quadrilátero é o da definição de uma estratégia que 

reforce as valências da rede intermunicipal da região, e nesse sentido, será realizada a triagem das vias 

que poderão contribuir para tornar esta rede regional mais robusta; naturalmente, existirão outros eixos 

importantes para a estruturação das redes rodoviárias de âmbito municipal, mas estes deverão ser alvo de 

análise em estudos de âmbito municipal (e.g., no âmbito de Plano de Mobilidade e Transportes de escala 

concelhia). 

Estes foram os princípios que regeram o desenvolvimento das propostas apresentadas no ponto 2.1.1 do 

presente documento em que se estabelece a hierarquia da rede viária, bem como a proposta dos 

mecanismos necessários à sua compreensão pelos diversos tipos de utilizadores. 
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4.7. Minimização dos impactes dos veículos pesados em meio 
urbano 

A circulação de veículos pesados de mercadorias, bem como a intensidade da realização de operações de 

carga e descarga, podem constituir-se como bons indicadores da vitalidade económica de um concelho ou 

aglomerado; estas atividades devem ser tratadas de modo a responder adequadamente às necessidades 

de acessibilidade destes segmentos de utilizadores, mas procurando minimizar os impactes para os 

restantes utilizadores do sistema. 

Nesse sentido, defende-se que é fundamental estabelecer regras e princípios que protejam por um lado, a 

vitalidade da atividade económica, e por outro, defendam os restantes utilizadores do sistema de transporte 

(e entre estes os utilizadores mais vulneráveis).Como tal, as propostas deste estudo terão como objetivo a 

concretização das seguintes linhas de orientação estratégica: 

 Assegurando que a acessibilidade rodoviária do transporte de mercadorias é garantida aos polos 

geradores de mercadorias (Zonas e Polos Industriais) como uma medida de aumento de 

competitividade económica destes polos, mas simultaneamente, garantindo a minimização dos 

atravessamentos dos aglomerados Para tal é essencial promover a existência de percursos de 

encaminhamento o mais direcionados possível para a utilização das redes de hierarquia superior. 

 Já no contexto urbano, e nas situações em que a presença do tráfego pesado é necessária (como 

sejam as atividades de abastecimento), haverá que regular e organizar as atividades de 

abastecimento nos espaços urbanos de maior sensibilidade, quer em termos de acesso (e 

circulação), quer em termos de estacionamento; 

 Fomentando soluções de agregação de mercadorias para distribuição ao consumidor final nos 

principais aglomerados urbanos; 

 Finalmente, promovendo a intermodalidade no transporte de mercadorias, seja por via de uma 

maior utilização do transporte ferroviário de mercadorias (aumento da utilização do terminal de 

Tadim/Aveleda, mas também dos restantes terminais secundários), seja por via do aumento da 

utilização do transporte marítimo para a ligação aos mercados de exportação. 

 

Na sua maioria as propostas resultantes da materialização das linhas de orientação acima referidas são 

abordadas capítulo referente ao Transporte de Mercadorias (Capítulo 6). Relativamente às questões de 

acessibilidade rodoviária, as propostas aí referenciadas têm estreita conexão com as análises elaboradas 

no ponto 2.1 do presente documento (Rede Viária). 

4.8. Desenvolvimento das infraestruturas e serviços de apoio ao 
modo ciclável 

Em contexto urbano, nas deslocações de curta / média distância, a opção pelos modos suaves é, em muitos 

casos a opção mais eficiente, porque mais económica e rápida. Por outro lado, muitas das viagens que são 

realizadas na região têm uma distância inferior a 4 km, distância para a qual a opção do modo ciclável é a 

mais eficaz (para o modo pedonal convencionou-se 1 km de distância). Para além de constituírem uma 

opção de per si, estes modos são também preferenciais no acesso / egresso a rede de transportes 

coletivos. 

No sentido da promoção dos modos suaves e da sua integração na mobilidade quotidiana estabeleceram-

se objetivos estratégicos com incidência direta sobre estes modos, quer do lado da oferta proporcionada 

(desenvolvimento das infraestruturas e serviços de apoio), quer no sentido de alargar o seu leque de 

utilizadores (ações de sensibilização).  
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Refira-se que a promoção dos modos suaves foi o segundo tema mais vezes referido pelos participantes no 

workshop realizados na fase de concertação, e que grande parte das abordagens identificadas pelos 

intervenientes diz respeito fundamentalmente ao modo ciclável, havendo também referências à 

reorganização do espaço viário entendido nas suas diversas componentes (circulação rodoviária, pedonal e 

ciclável). Por não se enquadrar na escala de análise do EMI Quadrilátero não são apresentadas propostas 

específicas para a rede pedonal. 

 

Indiretamente, e ainda que não estejam contempladas neste eixo de atuação, importa referir que na 

estratégia global são também consideradas ações tendentes a restringir a utilização do espaço viário pelo 

automóvel, medidas estas que contribuem indiretamente para a melhoria das redes pedonais, 

nomeadamente nos espaços urbanos mais sensíveis.  

 

Com o desenvolvimento de uma rede ciclável pretende-se a prazo, dotar a área de estudo de condições de 

conforto e segurança para a utilização das bicicletas por utilizadores correntes. Para tal, propõe-se a 

formalização das redes cicláveis que se encontram em estudo pelos vários municípios do Quadrilátero, bem 

como a avaliação de como é que estas redes de âmbito municipal se podem articular entre si, de modo a se 

constituírem como uma rede intermunicipal ciclável. É importante salientar que não é necessário 

desenvolver uma rede formal de ciclovias em toda a extensão, mas será sim necessário, identificar e 

implementar as soluções que se revelem mais adequadas a cada situação. 

 

Em complementaridade, dever-se-á equacionar a concretização da rede de parqueamento de bicicletas, 

particularmente no contexto urbano. Neste domínio refere-se por exemplo a colocação de apoios para 

bicicletas junto das principais interfaces de transportes (ou a renovação dos já existentes mas que se 

encontrem em deficiente estado de conservação), e junto aos principais polos atractores/geradores de 

deslocações, sejam polos empresariais, equipamentos coletivos ou zonas de comércio e serviços. Particular 

atenção deverá ser dada aos equipamentos de natureza escolar e sua envolvente, visando assim (em 

complementaridade com outras abordagens propostas no âmbito da sensibilização e divulgação) potenciar 

o uso da bicicleta nas deslocações casa-escola. 

 

Por último, será de referir a aposta em redes de partilha de bicicletas, projeto este que é defendido por 

algumas autarquias, e que já se concretizou em projetos pilotos específicos (que perderam ao longo do 

tempo a sua vitalidade, ou não se chegaram a afirmar devido à reduzida dimensão da iniciativa). Considera-

se que na perspetiva dos residentes e utilizadores da área de estudo, este tipo de serviço poderá constituir 

um primeiro passo para a utilização da bicicleta nas suas deslocações quotidianas de curta distância em 

detrimento do automóvel, não implicando o compromisso de um investimento pessoal ou o planeamento 

atempado da viagem. Já na perspetiva dos municípios, este sistema poderá representar uma peça chave na 

articulação entre modos de transporte, assegurando que a distribuição a partir dos principais nós da rede de 

transporte (interfaces centrais e parques de estacionamento periféricos, nomeadamente) poderá ser 

efetuada em modo ciclável, aumentando assim a área de influência dos mesmos. Considera-se por isso 

oportuno que no âmbito do EMI Quadrilátero se equacione o seu modelo de gestão, meios e tecnologias 

envolvidas, de forma que sejam conseguidas sinergias em termos do seu investimento e manutenção.  

4.9. Sensibilizar para a utilização dos modos suaves 

Pese embora se tenha vindo a inverter o paradigma associado à cultura do andar a pé e em bicicleta, em 

que os modos suaves detém hoje uma imagem globalmente positiva, - indissociável da consciência clara 

dos seus benefícios no contexto individual e para a comunidade -, facto é, que o recurso ao automóvel para 

viagens de curta distância na área de estudo se mantém uma realidade. 
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Ainda que o modo pedonal se mantenha presente na mobilidade da população residente e utilizadora da 

área de estudo, em particular nas deslocações efetuadas em meio urbano, constata-se que este tem vindo 

a reduzir a sua importância em virtude de um maior recurso ao transporte individual. Por outro lado a 

utilização da bicicleta ainda se encontra muito associada aos motivos de lazer, sendo utilizada por uma 

franja reduzida da população nas deslocações quotidianas, facto que se encontra expresso nos resultados 

do Inquérito à Mobilidade realizado. Outros resultados da mesma fonte indicam que a utilização do 

transporte individual toma forma particularmente expressiva no caso dos segmentos mais jovens, 

sustentando perto de um terço das viagens do grupo etário dos 14-17 que necessariamente não possuem 

motorização própria. Por outro lado, os resultados da análise à evolução da mobilidade pendular de 

estudantes no último período intercensitário permite verificar uma crescente dependência face aos modos 

motorizados e, em particular ao automóvel enquanto boleia. Tal coloca a comunidade escolar (entendida 

aqui como escola, alunos, famílias), no enfoque de ações que permitam diversificar as alternativas de 

transporte das deslocações baseadas na escola, podendo este ser um ponto de partida para a alteração de 

mentalidades.  

Face ao exposto considera-se relevante reforçar os procedimentos de sensibilização e divulgação, as quais 

incidem sobre os potenciais utilizadores destes modos (população em geral, mas também direcionados a 

grupos específicos como seja a comunidade escolar), no sentido de paulatinamente criar uma maior 

consciência das vantagens (e desvantagens) das opções modais assumidas no quotidiano e seus impactes 

reais.  

Será de referir que estas ações se poderão desenvolver de forma centralizada, permitindo assim aproveitar 

sinergias no sentido da estruturação destas ações e na divulgação das mesmas. Considera-se no entanto 

que estas ações devem ser suscitadas e estreitamente acompanhadas pelos municípios. 

4.10. Definir regime de oferta e gestão de estacionamento que regule 
a utilização do Transporte Individual 

O estacionamento constitui-se como uma componente reguladora do sistema de transportes, devendo a 

oferta e regime de estacionamento ser utilizados como elemento de controlo do sistema de mobilidade e 

transportes, influenciando as opções modais dos indivíduos. 

A definição do regime de oferta e de gestão do estacionamento poderá envolver medidas de caráter físico, 

envolvendo o reordenamento da oferta de zonas em que esta atividade apresente condicionantes à partilha 

do espaço público com os restantes modos que se pretendem privilegiar, ou à promoção da 

complementaridade entre modos, promovendo a adução aos pontos de interface em que se encontram 

presentes modos pesados de transporte. Desta forma será de considerar a criação ou reforço de espaços 

de estacionamento junto dos principais pontos de articulação modal da área em estudo, sendo este aspeto 

tido em consideração na formulação das propostas estabelecidas no âmbito da rede de interfaces (vide 

ponto 2.2.4.3. 

Considera-se assim fundamental adequar a oferta de estacionamento público em função da qualidade de 

serviço da rede de transporte coletivo e modos suaves de forma a promover a repartição modal em seu 

favor, bem como promover o equilíbrio entre a capacidade dos sistemas de circulação e a oferta de 

estacionamento nos centros urbanos, com particular ênfase para as áreas urbanas centrais de Braga e 

Guimarães.  

Nestes espaços, em que a oferta de transporte coletivo é uma realidade e, em que diversos projetos dos 

municípios traduzem já a vontade de reduzir a presença do automóvel, poder-se-ão equacionar medidas de 

gestão da oferta existente (em via pública e parque) no âmbito da reavaliação das modalidades de 

estacionamento público. O diagnóstico realizado permite concluir que em ambos os casos a oferta em via 

pública se encontra saturada em período diurno e noturno observando-se dificuldades efetuar 

compensações entre espaços adjacentes, particularmente em período diurno e a existência de uma forte 
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expressão do estacionamento ilegal em ambos os períodos. Constata-se igualmente a existência de uma 

oferta considerável em parque, quer nos espaços centrais quer na sua envolvente. Pese embora não se 

possua uma quantificação exata reserva de capacidade disponível, será de equacionar a possibilidade de 

reequilibrar as pressões que se encontra presentemente a via pública através do redireccionamento da 

procura para esses espaços de oferta concentrada. 

Já o diagnóstico realizado indica que no caso das áreas urbanas centrais de Barcelos de Vila Nova de 

Famalicão a oferta de estacionamento existente é na globalidade suficiente para suprir a procura atual de 

estacionamento, pese embora se observem igualmente pressões de procura diurna em algumas zonas e a 

existência de estacionamento ilegal nem sempre diretamente associado a níveis de saturação elevados. 

Nestes núcleos a pré-existência de oferta concentrada é claramente mais diminuta, sendo no entanto 

compensada por uma maior disponibilidade de espaço a curta/média distância do hipercentro.  

Ainda que atingível de formas diferenciadas o reequilíbrio das pressões de estacionamento (saturação e 

ilegalidade) poderá valer-se da oferta já instalada em parques centrais ou espaços de oferta concentrada na 

envolvente aos centros, Considera-se por isso que será de equacionar a formalização de uma rede de 

parqueamento periférico que apoie a oferta proporcionada em via pública e parque dos espaços centrais, 

procurando-se que nestes seja proporcionada uma maior complementaridade com os modos suaves – 

dotando-os dos equipamentos e acessibilidade necessárias - e/ou transporte coletivo de forma a aumentar a 

sua atratividade. Este aspeto é abordado no ponto 4.10.1 que se segue, e posteriormente retomado no 

capítulo em que se discutem as especificidades de cada um dos municípios (documento à parte). 

A atratividade destes espaços periféricos a formalizar estará muito dependente da possibilidade de 

estacionamento nos espaços centrais, sendo que a tarifação de estacionamento em via publica poderá 

operar como um mecanismo eficaz no direcionamento da procura de estacionamento para as periferias do 

hipercentro, bem como no sentido de uma maior utilização dos parques de estacionamento centrais. Todos 

os municípios da área de estudo detém já alguma experiência em termos de tarifação de estacionamento, 

no entanto observa-se que em alguns casos esta se processa de forma espacialmente e funcionalmente 

difusa não permitindo colher os benefícios de dissuasão do estacionamento ilegal ou do equilíbrio de 

pressões entre várias parcelas do território. Considera-se por isso relevante envidar esforços na reavaliação 

das modalidades tarifárias da oferta pública de estacionamento, nomeadamente no que se refere à 

abrangência espacial das zonas de tarifação, o que potencia uma fiscalização mais abrangente do 

estacionamento em via pública, bem como na compatibilização das taxas envolvidas em espaços de 

características distintas das áreas urbanas centrais e sua coordenação relativamente aos valores praticados 

nos espaços de oferta concentrada. Esta proposta é discutida no ponto 4.10.2, e revisitada no capítulo em 

que discutem as especificidades de cada um dos municípios (documento à parte). 

Ainda no sentido de aumentar a atratividade da rede de parques a formalizar, e visando igualmente um 

melhor desempenho do sistema de circulação no espaço urbano central e sua envolvente, propõem-se ser 

equacionados sistemas centralizados de informação (em tempo real) relativamente à disponibilidade de 

estacionamento estruturado (parques centrais e eventualmente também periféricos), conforme explicitado 

no ponto 4.10.3. 

4.10.1. Criação de Parques de Estacionamento periféricos às Zonas Urbanas Centrais 

Visando a redução do número de veículos que efetivamente acede ao centro das sedes de concelho, com 

os inerentes impactes em termos de congestionamento e dificuldades de partilha do espaço viário com os 

restantes formas de deslocação, importará intervir ao nível da oferta de estacionamento no sentido de 

condicionar a possibilidade da sua utilização intensiva.  

Essa intervenção deverá ser feita através de uma gestão da oferta de estacionamento dos espaços mais 

sensíveis dos centros direcionada ao suporte das atividades aí instaladas, garantindo que estes espaços se 

mantêm acessíveis, mas simultaneamente assegurando que este acesso se efetua de forma regrada e não 

intensiva. Importará assim reequilibrar as pressões de estacionamento a que os espaços centrais das sedes 
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de concelho se encontram sujeitos evitando simultaneamente aumentar os níveis de oferta atuais desses 

mesmos espaços, o que se traduz no fundo a fomentar a presença do automóvel.  

A solução parece estar em tirar do centro da cidade os veículos de forma a melhorar a qualidade do espaço 

urbano, e ao mesmo tempo mantê-los próximos de forma a não por em causa o desenvolvimento das 

atividades aí proporcionadas. É nesta ótica que se justifica a criação de zonas de estacionamento na 

envolvente dos centros (fora das zonas mais sensíveis) fomentando paralelamente as alternativas 

necessárias para vencer essas distâncias de forma sustentável.  

Será então de equacionar a formalização de uma rede de parqueamento periférico que apoie a oferta 

proporcionada em via pública e parque dos espaços centrais, procurando-se que nestes seja proporcionada 

uma maior complementaridade com os modos suaves – dotando-os dos equipamentos e acessibilidade 

necessárias - e/ou transporte coletivo de forma a aumentar a sua atratividade. As pesquisas realizadas na 

etapa de caracterização permitiram identificar um conjunto de zonas de estacionamento concentrado pré-

existentes onde à partida será possível conseguir estas condições, minimizando desta forma a necessidade 

de investimento em nova infraestrutura e, principalmente, evitando a criação de novos espaços de extensa 

oferta. Será de referir que parte destas zonas com potencial constituem na atualidade os espaços de 

estacionamento de superfícies comerciais de grande dimensão, cuja utilização mais forte ocorre em período 

de fim de semana ou ao final do dia, detendo por norma reservas de capacidade confortáveis durante o 

período laboral, permitindo desta forma funcionar em complementaridade com os horários de maior pressão 

dos centros da cidade.  

Pretende-se assim proceder ao aproveitamento de espaços de oferta concentrada e gratuita de 

estacionamento já existentes na periferia imediata das áreas urbanas centrais das sedes de concelho, 

passando estes a constituir-se como mais uma peça do sistema integrado de transportes que se pretende 

desenvolver para as cidades. A seleção desses espaços de estacionamento deverá ter em conta a sua 

acessibilidade ao transporte coletivo e redes cicláveis a criar. Desta forma pretende-se que sempre que 

possível sejam equipados com estação de bike-sharing (vide ponto 2.3.3) e/ou ponto de parqueamento de 

bicicletas (vide ponto 2.3.2) e assegurando igualmente na sua proximidade a existência de serviços de 

transporte coletivo de caráter urbano  

Esta intervenção implicará naturalmente a negociação com a entidade detentora dessas zonas de 

estacionamento (em muitos casos zonas comerciais), podendo ter como contrapartida não só parcerias com 

publicitação desse espaço comercial através de campanhas de divulgação no âmbito do Centro de 

Mobilidade, mas principalmente o aumento de atratividade das próprias áreas comerciais. Estas não só 

poderão ver aumentada a sua acessibilidade em modos coletivos e suaves, mas principalmente estarão 

mais integradas na cadeia de viagens realizadas quotidianamente pela população. Será de referir que o 

sucesso deste conceito encontra-se intimamente ligado com a efetiva tarifação/fiscalização dos espaços 

centrais da cidade (conforme referido no ponto 4.10.2), podendo aumentar o seu potencial com a 

implementação do sistema de informação em tempo real da oferta (vide 4.10.3).  

Considera-se por isso que a gestão do processo negocial deverá partir dos municípios mas com o devido 

enquadramento por parte da entidade supra-municipal, dado que a sua viabilização e promoção se encontra 

dependente de serviços que se entendem de gestão supra-municipal.  

4.10.1.1. Aplicabilidade à Área de Estudo 

No Quadro 4.7 apresenta-se uma síntese das zonas de oferta concentrada já existentes na periferia dos 

espaços centrais das sedes de concelho, ou a reformular no âmbito das intervenções propostas para as 

interfaces de transporte (vide 2.2.4.3) que se consideram ter algum potencial para virem a integrar a rede de 

parques periféricos. Desta forma procuraram-se espaços de capacidade relevante – nunca inferiores a 250 

lugares no caso de superfícies comerciais existentes – e cuja localização permita aceder aos espaços 

centrais das cidades preferivelmente em modos suaves dada a sua gratuitidade – tendo-se centrado a 

pesquisa em espaços num raio máximo de 2.0 km relativamente ao hipercentro das mesmas, de forma a 
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restringir as distâncias reais a não mais de 5.0 km. Neste âmbito foram identificados um conjunto de 

localizações possíveis, correspondentes a superfícies comerciais e espaços sob a alçada municipal  não 

utilizados plenamente na atualidade para este efeito. Considera-se conceptualmente que a opção pelos 

segundos deverá prevalecer face aos primeiros uma vez que desta forma se obviam os procedimentos de 

negociação com entidades privadas. No entanto cada um destes espaços tem especificidades próprias que 

fazem com que nesta etapa estratégia se demonstre prudente manter as várias opções em aberto. 

 

Quadro 4.7 – Caracterização de Parques Periféricos a potenciar 

Concelho 
Espaço 

(Parque) 

Capacidade 

(lugares) 

Alcance ao  

Hipercentro  

(m linha reta) 

Paragem 

Transp. Coletivo 

(dist max) 

Observações 

Barcelos 1 Parque Interface >250 1 000 m <200m 

Reforço capacidade 
(intervenção interface) 

Sobreposição com P&R 

Braga 

1 Braga Parque >1000 1 500 m <200m Sup Comercial 

1B Parque da Rodovia  >250 1 500 m <200m 
Espaço municipal em 
alternativa a Braga Parque 

2 Makro >500 1 800 m <200 m Sup Comercial 

3 Minho Center >1000 2 000 m <200 m Sup Comercial 

Guimarães 

1 Pav. Multiusos 

(Parques 1 e 2) 
>500 1 200 m 

Fraco 

(350m) 

Reformulação de acessos e 
serviço 

2 Quinta da Burnaria  >1000 1 000 m 200 m A formalizar 

3 Campo S. Mamede >250 1 000 m <200m Utilização semanal restrita 

4 Parque das Hortas >250 650 m <200 m Formalizado 

5 Est. TCF Guimarães <100 800 m 200 m 
Reforço capacidade 
Sobreposição com P&R 

Vila Nova 
Famalicão 

1 Est. TCF VNFamalicão >100 850 m <200m Sobreposição com P&R 

2A Casa das Artes    
Espaço municipal 
alternativa a E.Leclerc 

2B E.Leclerc >500 800 m <100m 
Sup Comercial alternativa à 
Casa das Artes 

3A Parque do Jumbo >500 800 m >500 m 
Sup Comercial alternativa à 
Devesa CITEVE 

3B Parque Devesa CITEVE >250 850 m >500 m 
Espaço Municipal 
alternativo ao Jumbo 

4 Est. Camionagem >100 450 m direto Sobreposição com P&R 

5 Parque Feira Nova >500 850 m  Sup. Comercial 

 

A figura seguinte ilustra a localização destes espaços permitindo concluir que para Braga as áreas 

identificadas não permitem uma cobertura efetiva de todo o espaço central, já que os espaços de oferta 

concentrada existentes nestas condições se localizam fundamentalmente a nascente da cidade, permitindo 

que a sua área de influência se limite a cerca de metade do espaço identificado como urbano central. Neste 
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caso não foram consideradas zonas de estacionamento em interface dado que estas já não são atualmente 

operadas em regime gratuito e terem uma localização já central.  

  

  

 

Figura 4.7 - Localização de Parques Periféricos a potenciar 

 

A opção estará na pesquisa de uma área mais alargada, podendo-se vir a integrar espaços já a distâncias 

superior que permitissem a cobertura de outros eixos relevantes de penetração na cidade – de que é 

exemplo o Espaço Dolce Vita ou Estádio AXA a norte da cidade mas já a uma distância tal que os coloca 

fora do alcance em modo pedonal e também condicionado para o modo ciclável. Considera-se que esta 

opção, ainda que não totalmente descartável, poderá ter um sucesso bastante inferior dadas as distâncias 

envolvidas e quase exclusiva dependência do transporte coletivo, e logo maiores custos para o utilizador, 

não exclusivamente monetários, que se sentem em termos de conforto e sensação de segurança e se 

refletem de forma expressiva na atratividade desta alternativa.  

Um outro caminho a tomar será a criação de novos espaços de estacionamento que possam responder a 

estes requisitos – capacidade elevada e localização excêntrica mas acessibilidade facilitada. Esta 
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perspetiva não parece simples no caso especifica de Braga, mas será uma opção a explorar de futuro em 

análise de maior detalhe deste território. 

Já no caso de Barcelos foi apenas possível identificar um espaço que poderá vir a deter as características 

necessárias: a interface de Barcelos a reformular, integrando as componentes rodoviárias e ferroviárias da 

rede de transporte supra-municipal e a necessária articulação com a cidade nas diversas perspetivas 

modais, em particular no que se refere ao acesso pedonal. Neste processo de reformulação deverá estar 

incluída a criação de um espaço de estacionamento com funções de Park&Ride de adução aos modos 

pesados e simultaneamente como alternativa atrativa ao centro da cidade. Ainda que seja uma localização 

única a dimensão deste núcleo permite os seus espaços centrais se enquadrem quase na totalidade na sua 

área de influência. Será de salientar que o efetivo sucesso desta intervenção estará particularmente 

condicionado à opção que se possa vir a tomar relativamente ao estacionamento do Recinto da Feira, que 

mantendo o acesso gratuito sem restrições temporais constituirá sempre uma alternativa mais central e 

atrativa. 

Relativamente a Guimarães e Vila Nova de Famalicão é possível identificar uma rede de parqueamento 

periférico que sustenta o conceito proposto, com uma cobertura integral dos espaços centrais, pese embora 

alguns destes apresentem algumas condicionantes. No quadro seguinte identificam-se para cada um dos 

espaços selecionados as intervenções mais relevantes a introduzir por forma a levantar essas 

condicionantes, sendo estes aspetos retomados em maior detalhe no capítulo referente às especificidades 

dos municípios. 

Quadro 4.8 – Tipologia de intervenções a introduzir na rede de parques periféricos 

Concelho 
Espaço 

(Parque) 

Reforço 
capacidade 

Reforço ciclável 
Reforço 
Pedonal 

Reforço TC 
Rede Bike Sharing Parqueam. 

Barcelos 1 Parque Interface SIM JÁ PREVISTA SIM SIM SIM SIM 

Braga 

1A Braga Parque NÃO JÁ PREVISTA SIM SIM EVENTUAL EVENTUAL 

1B Parque Rodovia NÃO JÁ PREVISTA SIM SIM EVENTUAL EVENTUAL 

2 Makro NÃO JÁ PREVISTA EVENTUAL SIM EVENTUAL EVENTUAL 

3 Minho Center NÃO JÁ PREVISTA EVENTUAL SIM EVENTUAL EVENTUAL 

4 Pq. Exposições de Braga NÃO EXISTENTE EVENTUAL SIM NÃO EVENTUAL 

Guimarães 

1 Pav. Multiusos      
(Parques 1 e 2) 

NÃO JÁ PREVISTA EVENTUAL SIM EVENTUAL SIM 

2 Quinta da Burnaria EVENTUAL JÁ PREVISTA EVENTUAL SIM SIM EVENTUAL 

3 Campo S. Mamede NÃO JÁ PREVISTA EVENTUAL SIM NÃO EVENTUAL 

5 Parque das Hortas NÃO JÁ PREVISTA EVENTUAL SIM NÃO NÃO 

4 Est. TCF Guimarães SIM JÁ PREVISTA SIM EXIST. NÃO NÃO 

Vila Nova 
Famalicão 

1 Est. TCF VNFamalicão EVENTUAL JÁ PREVISTA SIM SIM NÃO EVENTUAL 

2A Casa das Artes NÃO JÁ PREVISTA EVENTUAL SIM NÃO EVENTUAL 

2B E.Leclerc NÃO JÁ PREVISTA EVENTUAL SIM NÃO EVENTUAL 

3A Jumbo NÃO JÁ PREVISTA EVENTUAL SIM NÃO SIM 

3B Parque Devesa 
CITEVE 

NÃO EXISTENTE SIM EXIST. EVENTUAL SIM 

4 Est. Camionagem EVENTUAL JÁ PREVISTA SIM EXIST. NÃO NÃO 

5 Parque Feira Nova NÃO JÁ PREVISTA EVENTUAL SIM NÃO NÃO 
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4.10.2. Alargamento territorial da Tarifação de Estacionamento nos hipercentros urbanos  

A tarifação do estacionamento é uma ferramenta indispensável à gestão da mobilidade. Só com a regulação 

do estacionamento nos centros urbanos é possível criar as condições para o controle do crescimento do 

transporte individual e a criação de condições operacionais e financeiras para a sustentabilidade de serviços 

de transporte coletivo. Verifica-se que atualmente que a oferta de estacionamento tarifado nas zonas 

centrais das sedes dos municípios se encontra fragmentada, em particular no caso de Barcelos, mas 

também patente no caso de Braga (vide Figura 4.8). Esta situação implica a existência de 

disfuncionalidades na gestão do estacionamento tarifado. Nomeadamente, a existência de zonas de 

estacionamento tarifado com uma dimensão muito reduzida implica um aumento da pressão do 

estacionamento sobre os locais próximos que não são objeto de tarifação.  
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Figura 4.8 - Abrangência do estacionamento tarifado em via pública (situação atual) 

 

Por outro lado, pretendendo-se que os espaços de estacionamento periférico anteriormente referidos (vide 

ponto 4.10.1) possam efetivamente funcionar como alternativa à entrada dos veículos nos espaços centrais 
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da cidade, importa que o estacionamento nos espaços mais centrais não se mantenha tal como atualmente, 

havendo necessariamente que gerir a oferta de uma forma mais restrita.  

Assim, deverá ser avaliada a possibilidade de alargamento das atuais zonas tarifadas em cada uma das 

sedes dos municípios de modo a garantir que o sistema funcionará de um modo mais adequado. Esta 

abordagem tem implícito o aumento da fiscalização, quer em termos de área abrangida, quer em termos de 

intensidade (meios alocados), pelo que será expectável a existência de impactes positivos em termos da 

redução dos níveis de ilegalidade atuais (período diurno).  

 

A base a ser considerada para a definição do alargamento corresponde à que foi definida no âmbito do EMI 

Quadrilátero e que se espacializa na Figura 4.9. A mesma deverá ser objeto de uma análise mais detalhada 

no âmbito de estudos de viabilidade específicos a realizar, podendo este tema ser igualmente abordado no 

âmbito dos Planos de Mobilidade e Transportes Municipais. As metodologias a aplicar deverão ser as 

indicadas anteriormente (4.2.2). Será com base nas mesmas que será possível estimar a viabilidade dos 

investimentos no alargamento das áreas tarifadas em maior detalhe.  

 

Refira-se que no caso de Barcelos as áreas de análise de viabilidade entenderam-se à partida mais restritas, 

visando fundamentalmente agregar os espaços de tarifação dispersos proporcionando uma maior eficácia 

da fiscalização, dada a dificuldade de identificar zonas de oferta periférica já existentes que possam 

constituir uma alternativa ao estacionamento dos espaços centrais, ou a existência de espaços claramente 

viáveis para a concretização de nova infraestrutura. Nestas circunstâncias, a integração da zona do Recinto 

da Feira nas zonas a tarifar - dada a extensão envolvida (perto dos 800 lugares) – ainda que 

conceptualmente defensável poderá ter um acolhimento tal que dificilmente será levada avante. Considera-

se no entanto que deverá ser avaliada caso estas dificuldades se possam vir a ultrapassar, salientando-se 

até que a supressão do estacionamento existente sobre o Recinto da Feira poderá abrir portas a projetos de 

requalificação profunda deste espaço da cidade.  

 

É importante salientar que o alargamento da tarifação não implica necessariamente o aumento médio da 

tarifa, mas importará neste âmbito discutir a eventual adoção de tarifário variável no espaço do núcleo 

urbano, consoante a procura potencial e/ou segundo um zonamento – aspeto esse já implementado no 

caso de Guimarães -, bem como a promoção de uma política de articulação de tarifas, em conjunto com as 

entidades gestoras dos parques urbanos centrais, de modo a otimizar a utilização da oferta já instalada em 

parques, permitindo reduzir os níveis de saturação do estacionamento em via pública. 

Desta forma, um aspeto relevante diz respeito à articulação com a oferta de estacionamento fora da via 

pública. Aqui haverá uma clara necessidade de articulação de regimes tarifários. Tal deverá ser levado a 

cabo através de uma negociação entre os municípios e as entidades gestoras/concessionárias de 

estacionamento (parques e via pública), em sede dos estudos de viabilidade que se propõem ou na 

elaboração dos Planos de Mobilidade e Transportes que os municípios possam vir a promover. 
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Figura 4.9 - Abrangência do estacionamento tarifado em via pública (áreas de expansão a avaliar) 

 

4.10.3. Sistema de informação em tempo real sobre a disponibilidade de estacionamento 
nas áreas urbanas centrais  

Um dos problemas associados ao estacionamento relaciona-se com a circulação parasita em que os 

veículos circulam em busca de lugares de estacionamento. Este tipo de circulação não traz benefícios 

nenhuns (uma vez que apenas implica um acréscimo de tempo e de custos a uma deslocação que já foi 

previamente decidida), apenas contribui para aumentar os níveis de congestionamento e de emissões 

poluentes. Sabe-se da existência deste fenómeno mas o mesmo não foi até agora suficientemente 

estudado (em resultado também de um conjunto bastante significativo de dificuldades associados á sua 

medição). Para dar uma ideia da sua importância alguns autores apontam para situações em que a 

circulação parasita poderá significar até cerca de 30% dos volumes de tráfego.  
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Uma das potenciais soluções para este problema reside no fornecimento de informação aos condutores 

sobre os lugares disponíveis de modo a obviar os percursos em busca de lugares de estacionamento 

disponíveis. Estes considerandos justificam a proposta que aqui se apresenta relativa à implementação de 

um sistema de informação em tempo real relativo à disponibilidade de estacionamento nos parques de 

estacionamento localizados nos espaços centrais das sedes de concelho, bem como em espaços de oferta 

concentrada localizados ou a localizar na periferia dessas zonas centrais (vide ponto 4.10.1). 

Esta proposta deverá ter claramente em consideração que a mesma tem como principal objetivo reduzir os 

níveis de circulação parasita e não funcionar como um incentivo à utilização do automóvel.  

4.10.3.1. Características dos sistemas de informação de parqueamento 

Os sistemas inteligentes de informação podem ter um impacto significativo na eficiência global das redes 

rodoviárias urbanas. Podem ajudar a reduzir a poluição ambiental, os níveis de tráfego e correspondentes 

cargas registadas na rede rodoviária, custos de exploração da rede, assim como diminuir os tempos de 

viagem e o stress dos condutores, aumentando o seu conforto.  

Os sistemas de informação/orientação evoluíram a partir dos tradicionais sistemas passivos, placas 

direcionais simples, até aos sistemas ativos mais recentes, como por exemplo o envio de informação 

rodoviária através de mensagens variáveis como o que se equaciona no âmbito deste estudo. Os sistemas 

de informação ativos aplicados aos sistemas de estacionamento podem ser divididos em dois grupos: 

 Os sistemas de Informação aos Condutores, os quais têm por objetivo fornecer informações 

relevantes para os processos de decisão dos condutores na escolha dos percursos das suas 

viagens em áreas urbanas. Estas informações devem ser fornecidas o mais a montante possível de 

modo a evitar zonas já congestionadas ou sem lugares de estacionamento disponíveis, podendo 

estas ser disponibilizadas de formas distintas e diferentes níveis de direccionalidade face aos 

objetivos específicos de cada condutor (vide Quadro 4.9); 

 Os sistemas de Orientação em Parques de Estacionamento, que têm como objetivo diminuir o 

tempo e percurso despendido à procura de um lugar vago em parques de estacionamento de 

dimensão relevante. O sistema deteta os lugares vagos no parque através de sensores e orienta 

cada condutor para o lugar livre mais próximo, através de sinais direcionais luminosos colocados 

nas vias de acesso e, em alguns casos, sobre cada lugar. 

 

No caso presente pretende-se explorar as duas vertentes (informação e orientação) através das duas 

últimas formas de disponibilização de informação identificadas no Quadro 4.9, uma vez que é a estas que 

correspondem simultaneamente maior direccionalidade e flexibilidade de utilização e menor compromisso 

por parte dos seus utilizadores, permitindo a disponibilização da informação necessária às opções a tomar: 

 durante a viagem, através do sistema de mensagens variáveis em painéis a localizar ao longo dos 

principais percursos de acesso às zonas de estacionamento a promover detendo esses painéis a 

informação em tempo real da capacidade disponível em cada localização; 

 na preparação da viagem, permitindo que através das ferramentas detidas pelo centro de 

divulgação) o condutor possa consultar via website ou smartphone informação em tempo real e 

antecipar eventuais dificuldades de estacionamento (e custos associados) tomando desde logo as 

opções mais adequadas para a realização dessa viagem;  
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Quadro 4.9 - Formas de Informação ao Condutor 

Tipo Forma Compromisso Direccionalidade 

Sistema de 

transmissão de 

dados Via Rádio 

(RDS-TMC) 

Envio de mensagens relevantes via 

rádio, relacionadas com a 

disponibilidade de estacionamento nas 

diferentes zonas e com as condições de 

tráfego nas mesmas.  

Baixo, bastando que o 

condutor possua o 

equipamento de receção 

apropriado. Não envolve 

custos adicionais. 

Baixa, informação referente 

a uma zona geográfica 

alargada que usualmente se 

restringe aos 

condicionamentos de 

tráfego. Condutor é elemento 

ativo. 

Sistema de 

comunicações 

móveis 

(GSM/GPRS) 

Envio de mensagens relevantes via 

telefone móvel, relacionadas com a 

disponibilidade de estacionamento nas 

diferentes zonas e com as condições de 

tráfego nas mesmas.  

Elevado, este serviço é 

personalizado e pago. 

Média, informação 

personalizável mas não 

selecionável pelo condutor 

em tempo real. Condutor é 

elemento passivo. 

Acesso via internet a informação online 

(website, smartphone) relativa à 

disponibilidade de estacionamento nas 

diferentes zonas e com as condições de 

tráfego nas mesmas 

Baixo, bastando que o 

condutor possua o 

equipamento de receção 

apropriado. Não envolve 

custos adicionais 

expressivos. 

Elevada, informação 

selecionável pelo condutor. 

Condutor é elemento ativo. 

Sistemas de 

mensagens 

variáveis (VMS) 

O sistema dispõe de sinais dinâmicos 

espalhados pela área urbana, 

nomeadamente nos corredores de 

maior importância, que em tempo real 

recebem informação sobre a 

disponibilidade de lugares de 

estacionamento de diversos parques 

existentes  

Nulo, o condutor não tem 

custos diretos na aquisição 

da informação 

Elevada, a informação está 

presente ao longo do 

percurso da viagem. 

Condutor é elemento passivo 

 

A figura seguinte ilustra de forma sintética a arquitetura possível para um sistema desta natureza.  

 

Figura 4.10 – Arquitetura possível para o sistema de informação de estacionamento 
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Admite-se que à partida os espaços de estacionamento a integrar este sistema corresponderão a parques 

de estacionamento (centrais e periféricos) uma vez que esta situação é já de maior maturidade tecnológica 

(ainda que nacionalmente inovadora quando aplicada a áreas urbanas alargadas). No entanto será 

igualmente interessante que a prazo o sistema possa evoluir no sentido de integrar sob a sua gestão 

espaços de estacionamento em via pública, e desta forma vir a tomar algumas das características dos 

sistemas de orientação em parque. 

 

Será de admitir que num prazo mais alargado o mesmo sistema poderá evoluir também no sentido de 

fornecer informação sobre os lugares disponíveis à superfície, nas zonas tarifadas. No entanto para que tal 

possa vir a acontecer é necessário garantir as condições: 

 Que os parquímetros instalados funcionem em rede e forneçam informação em tempo real sobre o 

número de lugares disponíveis; 

 Que os níveis de fraude no estacionamento tarifado sejam bastante reduzidos, uma vez que a 

informação prestada pelos parquímetros diz apenas respeito aos valores transacionados 

relativamente á ocupação dos lugares. Ora se os níveis de fraude (veículos a estacionar em zonas 

tarifadas que não estejam a pagar o estacionamento) no estacionamento à superfície forem 

elevados ou o número de veículos estacionados que estejam isentos de pagamento forem elevados 

esta informação não será fiável. Consequentemente, a probabilidade do sistema dar informações 

erradas é bastante relevante. E tal teria sérias implicações sobre a fiabilidade do sistema, com a 

sua consequente desacreditação do sistema face aos seus utilizadores. 

 

Desenvolvimentos tecnológicos mais recentes apontam para sistemas de maior exatidão, que similarmente 

aos sistemas de orientação ativos em parques de estacionamento permitem aferir a disponibilidade lugar a 

lugar através da colocação de sensores no pavimento que detetam a presença dos veículos estacionados, 

transmitindo essa informação (via wireless) para a central e daí para os vários pontos de disseminação 

(painéis informativos, plataforma web, etc). Estes sistemas poderão vir a possuir algumas vantagens 

relevantes no contexto da fiscalização da oferta em via pública, sob tarifação ou reservada a fins específicos, 

como sejam as operações de cargas e descargas, já que os estes sistemas tendem a possibilitar aferir os 

tempos de permanência individualizados.  

 

Este tipo de sistema já se encontra largamente utilizado para a gestão de espaços de estacionamento 

associados a grandes pontos de interface de transporte (nomeadamente aeroportos) ou superfícies 

comerciais de muito elevada dimensão, situações em que os volumes de oferta a gerir são elevados e 

usualmente de ocupação em extensão. A sua aplicabilidade ao meio urbana é já mais restrita, pese embora 

estes sistemas se tenham vindo a equacionar já desde os anos 90, sendo neste âmbito de referir a 

experiência de Taipei
1
, cujo sistema de informação entrou ao serviço de forma piloto há mais de 10 anos, 

bem como outras experiências cultural e geograficamente mais próximas como serão os casos de 

Southampton 
2
, Bruxelas

3
 ou Waterford, na Irlanda, que entrou em funcionamento em 2010. 

                                                      

1
 http://www.pma.taipei.gov.tw/ 

2
 http://www.southampton.gov.uk/s-environment/parking/ParkingMaps.aspx 

3
 http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/map/intermodal 
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http://www.agkdisplays.com/wordpress/wp-

content/uploads/2013/02/Waterford-PGS-Case-Study.pdf 

 http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/map/intermodal 

Figura 4.11 – Exemplos de sistemas de informação de Estacionamento 

 

4.10.3.2. Aplicabilidade à Área de Estudo 

A implementação deste sistema implica a negociação com entidades gestoras de zonas de estacionamento 

no sentido de o vir a integrar esse sistema. Será de referir que apenas espaços de estacionamento com 

controlo de acesso poderão integrar este sistema, pelo que será eventualmente necessário proceder à 

instalação de barreiras (delimitação de acessos), não implicando necessariamente o pagamento da 

utilização desses espaços. Relativamente aos parques de estacionamento já instalados essa delimitação de 

acessos já é efetiva, o que permite em cada momento ter informação relativamente à capacidade disponível. 

No entanto será natural que os sistemas presentes em cada um dos parques sejam distintos, pelo que a 

sua integração num mesmo sistema carecerá necessariamente de procedimentos de compatibilização de 

forma a ter um tratamento centralizado. Pretende-se por isso a realização de um estudo que permita aferir 

as necessidades de compatibilização de informação e a implementação do sistema no terreno (localização 

e tipologia de equipamentos) e que simultaneamente permita aferir a possibilidade de integração das áreas 

de estacionamento mais relevantes, constituindo por isso um primeiro passo para a negociação com as 

entidades gestoras destes espaços.  

 

No quadro seguinte identificam-se os espaços de concentração de estacionamento que numa primeira 

análise se apresentam potencialmente interessantes. Esta triagem foi realizada tendo em conta as 

capacidades instaladas e sua localização Selecionaram-se assim espaços de oferta concentrada com 

capacidade relevante (por norma superior a 250 lugares). Em termos de localização foram considerados os 

espaços já propostos para a rede de estacionamento periférico, sendo esta complementada por outros 

parques centrais existentes, em que na seleção se procurou um compromisso entre a cobertura das zonas 

centrais e a facilidade de acesso rodoviário. 
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Quadro 4.10 – Espaços de Estacionamento potencialmente integráveis no sistema de informação em tempo real 

Concelho 
Espaço 

(Parque) 

Capacidade 

(lugares) 
Tipo Gestão Observações 

Barcelos 

1 Parque Interface >250 Periférico a criar Municipal 
Reforço capacidade 
(intervenção interface) 
Sobreposição com P&R 

Recinto da Feira >500 Central (exist) Municipal 
Carece de sistema de 

controlo de acesso. 

Braga 

1A Braga Parque >1000 Periférico (exist.) Privado (com.)  

1B Rodovia >250 Periférico (exist.) Municipal Utilização atual restrita 

2 Makro >500 Periférico (exist.) Privado (com.) 
Carece de delimitação 
de acesso 

3 Minho Center >1000 Periférico (exist.) Privado (com.)  

Antigo Hotel Turismo >250 Central existente Privado  

Braga Shopping >250 Central existente Privado (com.)  

Avenida Central >500 Central existente Privado  

Campo da Vinha >1000 Central existente Privado  

Parque de S. Marcos >250 Central existente Privado  

Parque de Sotto Mayor >500 Central existente Privado  

Parque do Rechincho >250 Central existente Privado  

Guimarães 

1 Pav. Multiuso  (P1 e P2) >500 Periférico (exist.) Municipal 

Reformulação de 
acessos e serviço. 
Carece de delimitação 
de acesso 

2 Quinta da Burnaria >1000 Periférico (exist.) Municipal A formalizar 

3 Campo S. Mamede >250 Periférico (exist.) Municipal 
Utilização semanal 
restrita 

4 Parque das Hortas >250 Periférico (exist.) Municipal  

5 Est. TCF Guimarães <100 
Periférico a reforçar 

capacidade 
REFER 

Reforço capacidade 
Sobreposição com P&R 

Central Estádio >250 Central existente Privado  

C.C. S. Francisco >250 Central existente Privado  

Guimarães Shopping >1000 Periférico existente Privado (com.)  

Vila Nova 
Famalicão 

1 Est. TCF VNFamalicão >100 Periférico (a criar) Municipal Sobreposição com P&R 

2A Casa das Artes >100 Periférico (exist.) Municipal 
Utilização pontual 
restrita 

2B E.Leclerc >500 Periférico (exist.) Privado (com.) Sup Comercial 

3A Parque do Jumbo >500 Periférico (exist.) Privado (com.) Sup Comercial 

3B Parque Devesa CITEVE >250 Periférico (exist.) Municipal  

4 Est. Camionagem >100 Periférico (exist.) Municipal Sobreposição com P&R 

5 Parque Feira Nova >500 Periférico (exist.) Privado (com.) Sup. Comercial 

Cónego Joaquim Fernandes >250 Central existente Privado  

D. Maria II >100 Central existente Privado 
Baixa capacidade mas 
forte localização 

Parque Feira Velha >250 Central existente Municipal  

 

A informação contida neste quadro, bem como os resultados evidenciados na etapa de diagnóstico 

relativamente às condições de circulação e estacionamento demonstra que serão as sedes de concelho de 
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Braga e Guimarães que maior usufruto poderão tirar deste tipo de soluções, pois são também estes que 

detém maior oferta de estacionamento estruturado nos espaços centrais que importará viabilizar e maiores 

níveis de congestionamento no espaço urbano central. Já Vila Nova de Famalicão, por à partida poder 

potenciar uma rede de estacionamento periférico com alguma viabilidade, também poderá tirar alguns 

dividendos deste tipo de sistemas. Já a sede de concelho de Barcelos não apresenta à partida massa critica 

que justifique a implementação deste tipo de sistemas. No entanto considera-se que fará sentido que o 

estudo exploratório de viabilidade abranja as quatro sedes de concelho, dado que se pretende nesse âmbito 

avaliar as condicionantes tecnológicas da sua implementação e integração futura num mesmo sistema de 

informação. 

Este sistema que se baseará em sistemas de informação variável fixos a colocar em locais estratégicos 

poderá futuramente ser complementado com informação disponível online através por exemplo da criação 

de aplicações para smartphones ou suportadas num portal web (ver pontos 3.2.1.2 e 3.2.1.1). Será de 

referir que a configuração final deverá ser afinada no âmbito da realização dos Planos de Sinalização de 

encaminhamento (vide ponto 2.1.2). 

Será de admitir que num prazo mais alargado o mesmo sistema poderá evoluir também no sentido de 

fornecer informação sobre os lugares disponíveis à superfície, nas zonas tarifadas. No entanto para que tal 

possa vir a acontecer é necessário garantir as condições: 

 Que os parquímetros instalados funcionem em rede e forneçam informação em tempo real sobre o 

número de lugares disponíveis; 

 Que os níveis de fraude no estacionamento tarifado sejam bastante reduzidos, uma vez que a 

informação prestada pelos parquímetros diz apenas respeito aos valores transacionados 

relativamente à ocupação dos lugares. Ora se os níveis de fraude (veículos a estacionar em zonas 

tarifadas que não estejam a pagar o estacionamento) no estacionamento à superfície forem 

elevados ou o número de veículos estacionados que estejam isentos de pagamento forem elevados 

esta informação não será fiável. Consequentemente, a probabilidade do sistema dar informações 

erradas é bastante relevante. E tal teria sérias implicações sobre a fiabilidade do sistema, com a 

sua consequente desacreditação do sistema face aos seus utilizadores. 

 

Desenvolvimento tecnológicos mais recentes apontam para sistemas de maior exatidão, que similarmente 

aos sistemas de orientação ativos em parques de estacionamento permitem aferir a disponibilidade lugar a 

lugar através da colocação de sensores no pavimento que detetam a presença dos veículos estacionados, 

transmitindo essa informação (via wireless) para a central e daí para os vários pontos de disseminação 

(painéis informativos, plataforma web, etc). 

A implementação deste sistema na área em apreço e a sua futura evolução, teria de passar por um 

processo negocial com os vários operadores dos parques de estacionamento envolvidos e com as 

entidades responsáveis pelo estacionamento tarifado à superfície, no caso da sua futura evolução. 

Considera-se que este estudo deverá ser conduzido através da entidade supra-municipal dadas as 

economias de escala que poderão ser proporcionadas. Não obstante deverá ser estreitamente 

acompanhado pelos municípios, enquanto responsáveis pelas políticas de estacionamento e planeamento 

urbano, e principalmente no seu papel de concedente de alguns dos espaços direta e indiretamente 

envolvidos, em particular no que se refere à sensibilização e negociação necessária à implementação deste 

tipo de soluções 

O desenvolvimento de todo este processo, e em particular a viabilização tecnológica deste sistema será 

eventualmente candidatável no âmbito do Programa Quadro 2014-2020, uma vez que tem uma componente 

de investigação e desenvolvimento e implementação de ações com contributo na redução de 

congestionamento e por essa via na diminuição das emissões decorrentes e aumento da eficiência 

energética. 
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4.11. Avaliar necessidades de estacionamento das atividades de 
estacionamento no contexto urbano 

Tendo presente que disponibilidade de estacionamento nos pontos extremos de deslocação é um dos 

fatores que mais diretamente conduz à opção pelo transporte individual, - cortando assim de antemão as 

hipóteses de afirmação do transporte coletivo e modos suaves -, considera-se relevante reavaliar em que 

medida os requisitos de base estabelecidos usualmente de forma genérica para uma área geográfica 

alargada se coadunam com os objetivos estabelecidos para situações particulares desse território. 

Tal será o caso dos Planos Diretores Municipais vigentes na área de estudo, em que - à semelhança da 

generalidade de outros da sua geração - os parâmetros de dimensionamento público e privado para os 

diversos usos se encontra estabelecido para a totalidade do território concelhio. Tal poderá conduzir à 

concretização de quantitativos de oferta de estacionamento em espaços centrais semelhantes aos do 

restante território, não obstante a maior qualidade da oferta de transporte coletivo ou a maior apetência para 

a utilização de modos suaves proporcionadas na sua envolvente.  

Frequentemente este processo propaga-se aos planos de ordenamento das escalas mais baixas – não 

sendo muitas vezes ajustado no âmbito de Planos de Urbanização e de Pormenor – o que conduz a 

potenciais de motorização elevados que consequentemente acabam por privilegiar a atratividade do 

transporte individual face aos restantes modos.  

Considera-se por isso que deverá haver oportunidade de corrigir este procedimento, através da reavaliação 

das necessidades efetivas de estacionamento e consequente ajustamento dos requisitos regulamentares de 

dimensionamento de estacionamento em função das características nem sempre homogéneas do território 

concelhio. 

 

De um modo geral recomenda-se a revisão dos critérios e parâmetros de oferta de estacionamento privado 

e de acesso público para os usos terciários, de forma que possam ser mais reduzidos no contexto urbano, 

já que se admite que uma parte significativa das deslocações podem desenvolver-se a pé e/ou de 

transporte coletivo, não implicando sempre a utilização/aquisição de automóvel.  

É importante relevar que esta situação apenas se deverá colocar em situação em que as redes de 

transporte coletivo e modos suaves detenham já um nível considerável de consolidação. Assim, no caso 

presente, perspetiva-se que a curto/médio prazo se aplicarão fundamentalmente a Braga e Guimarães.  

 

Neste contexto haverá que referir a experiência do PDM de Lisboa, em vigor desde 2012, em que foi 

estabelecido um zonamento específico para o dimensionamento de estacionamento (vide Figura 4.12) 

tendo por base as características de ocupação e a qualidade da oferta em transporte coletivo. Assim foram 

definidas três tipos de zonas diferenciados (A, B e C) e para esses estabelecidos limites máximos e 

mínimos de dotação de estacionamento para o estacionamento de utilização pública e privada, 

progressivamente menos restritivos. 
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Figura 4.12 – Exemplo de zonamento de Estacionamento (PDM Lisboa) 

 

O patamares mínimos de estacionamento sofreram alguma redução face as valores base do PDM 

anteriormente em vigor, sendo que a introdução dos patamares máximos foi um aspeto inovador, já 

considerado nas boas praticas internacionais e recomendado nas brochuras técnicas do IMT
1
 A base de 

sustentação desta recomendação corresponde aos aspetos já referidos no âmbito da realização dos 

estudos de impacte de tráfego relativamente às necessidades de estacionamento (vide ponto 4.2.4) e pode 

ser sintetizada na figura seguinte. 

Será de referir que esta filosofia já se encontra de alguma forma refletida na abordagem efetuada no âmbito 

da revisão do PDM de Braga, embora não sejam estabelecidos explicitamente limites máximos de dotação. 

Na proposta elaborada pelo município são definidos igualmente três níveis de zonamento, sendo que o 

primeiro se refere aos espaços centrais que já se encontram regulamentados autonomamente. O segundo 

nível compreende a restante território identificado como urbano central que apresenta parâmetros de 

dimensionamento inferiores ao restante território concelhio. 

Considera-se assim que este tipo de abordagem será a prazo de explorar para os restantes concelhos da 

área de estudo, tendo no entanto presente que a sua efetiva implementação em termos regulamentares 

apresenta atualmente condicionantes relevantes para os concelhos de Vila Nova de Famalicão e 

particularmente de Barcelos e que carecerá de um desenvolvimento mais detalhado no caso de Guimarães. 

                                                      

1
 “Coleção de Brochuras Técnicas  - Politicas de Estacionamento” Instituto da Mobilidade e Transportes, 2011 

http://www.conferenciamobilidade.imtt.pt/pacmob/politicas_estacionamento/Politicas_de_Estacionamento_Marco2011.p
df 

Fonte: “PDM  de Lisboa, CML 2012
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Fonte: Coleção de Brochuras Técnicas  - Politicas de Estacionamento” 

Instituto da Mobilidade e Transportes, 2011 

A necessidade teórica ou limite 

corresponde ao total de lugares 

necessários, considerando os usos 

existentes e os parâmetros definidos 

nas normas e regulamentos em vigor e 

considerando que a acessibilidade se 

realiza exclusivamente em transporte 

individual. Este valor corresponde a um 

valor teórico que reflete o limite 

superior do número de lugares de 

estacionamento necessários e varia de 

acordo com o uso do solo.  

A necessidade efetiva corresponde a 

uma redução do parâmetro da 

necessidade teórica tendo em 

consideração dois aspetos fundamentais: 

por um lado, a possibilidade de 

transferência modal do transporte 

individual para outros modos de transporte 

e a utilização complementar da oferta de 

estacionamento e, por outro, os impactes 

aceitáveis ao nível dos volumes de tráfego 

no que se refere aos impactes ambientais, 

à necessidade de salvaguarda do espaço 

público e aos aspetos de viabilidade 

técnica 

Figura 4.13 – Necessidades limite e efetivas de estacionamento 
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5. Transporte Escolar  

5.1. Breve Enquadramento 

O transporte escolar consome uma parcela significativa dos orçamentos municipais, pese embora 

atualmente este seja utilizado por perto de um quarto da população estudantil do Quadrilátero – menos de 

30.000 alunos segundo os dados mais recentes fornecidos -, não obstante exista um esforço por parte dos 

municípios na dotação destes serviços concedendo-os segundo critérios mais alargados que os 

estabelecidos regulamentarmente. Regulamentarmente estes serviços deverão ser disponibilizados pelas 

autarquias de forma a garantir o transporte escolar para os alunos que residam a mais de 4 km do 

estabelecimento de ensino (3 km no caso de não existir refeitório no estabelecimento escolar). A realidade 

da área de estudo indica que no caso de Braga e de Barcelos essa distância mínima acaba por ser 

estabelecida no limite do 1.5km
1
 

  

Quadro 5.1 – Alunos transportados na rede de transporte escolar do Quadrilátero 

Plano Transporte 
Escolar 

Concelho 
Nº de Alunos 

Transportados 
Nº de Escolas 

Envolvidas 
Nº de Circuitos 

Públicos/Especiais 
Custo Anual 

2012/2013 Barcelos 7 095 31 n.d/ 6 2 656 384 € 

2011/2012 Braga 6 209 89 n.d./ 0 1 949 316 € 

2012/2013 Guimarães 9 327 69 84 / 55 3 414 499 € 

2012/2013 Famalicão 5 544 21 24 / 12 1 705 269 € 

TOTAL 28 175 209 
 9 725 468 € 

 

Os esforços evidenciados pelos municípios da área de estudo centram-se fundamentalmente na 

disponibilização de serviços de transporte a alunos a partir do segundo ciclo, sendo esta situação explícita 

na distribuição dos orçamentos dos vários municípios (vide Figura 5.1) 

 

Figura 5.1 - Alunos Transportados na rede de Transporte Escolar por nível de ensino 

                                                      

1
 Segundo a informação presente no Plano de Transporte Escolar de Braga para o ano letivo de 2011/2012, esta 

redução da distância aplica-se unicamente aos alunos do 1º e 2º ciclo 
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Será também de referir que rede de transporte coletivo está muito estruturada em função do serviço aos 

equipamentos escolares (aliás, esta é em muitos casos uma importante fonte de receita dos operadores), e 

por isso, a maior parte das escolas tem uma boa cobertura por parte dos transportes coletivos, - 

assegurando a rede regular de transporte coletivo o transporte de perto de 90% dos alunos – constatando-

se que a generalidade das escolas de segundo ciclo ou superior se localiza em zonas de alargada 

amplitude de serviço de transporte.  

 

Figura 5.2 – Cobertura da Rede Escolar em Transporte Coletivo 

 

Existem no entanto situações em que o serviço de transporte escolar é assegurado em serviços especiais. 

Em alguns casos tal justifica-se dada a especificidade das necessidades dos alunos a servir – o que se 

reflete no recurso a serviços de táxi, ambulâncias ou carrinhas adaptadas por alguns concelhos – havendo 

outros em que se casos explica pela contratação de serviços próprios para determinados estabelecimentos 

de ensino. Será em Vila Nova de Famalicão e Guimarães que se identifica uma maior expressão dos 

serviços rodoviários adicionais à rede de transporte coletivo regular, sendo que no caso deste último 

concelho tal tem um maior impacte em termos dos custos médios de transporte por aluno (vide Figura 5.3).  

 

Quadro 5.2 – Alunos transportados na rede de transporte escolar do Quadrilátero por tipo de serviço 

Plano 

Transporte 

Escolar 

Concelho Modo Ferroviário 
Modo Rodoviário 

Total 

Rede regular  
Outros 

serviços 
Táxi 

2012/2013 Barcelos 62 7 004 0 29 7 095 

2011/2012 Braga - 6 209 0  6 209 

2012/2013 Guimarães - 8 307 987 33 9 327 

2012/2013 Famalicão 25 3 764 1 751 8 5 544 

TOTAL 
87 

(0,3%) 

25 680 

(89,7%) 

2 738  

(9,7%) 
70 

(0,2%) 
28 175 

(100,0%) 
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Figura 5.3 – Custos médios por aluno no transporte escolar 

 

Paralelamente observa-se que os estabelecimentos escolares detêm uma cobertura expressiva em termos 

populacionais, o que potencia uma utilização dos modos suaves na adução a estes equipamentos e que 

naturalmente importará explorar. 

 

Figura 5.4 – Cobertura populacional de estabelecimentos escolares superiores ou igual a segundo ciclo (população 
residente) 
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Apesar dos níveis de cobertura populacional e de transporte coletivo dos estabelecimentos escolares da 

área de estudo se revelarem consideráveis, verifica-se que, para um número significativo dos alunos, a 

opção de transporte no acesso à escola é o transporte individual. Tal contribui para promover padrões de 

mobilidade pouco sustentáveis neste segmento da população, e por outro lado, degradar as condições de 

funcionamento na envolvente às escolas nos períodos de entrada/saída de alunos, que por si vêm a 

condicionar o desempenho dos próprios serviços de transporte escolar. 

Esta tendência não só se encontra patente nos resultados do inquérito à mobilidade da população residente 

– pelo alargado recurso à utilização do transporte individual por parte dos segmentos mais jovens -, como 

se verifica ter vindo a acentuar-se entre 2001 e 2011, em que se demonstra que não só um acréscimo 

significativo das deslocações casa-escola, tendo esta ocorrido quase exclusivamente por recurso ao 

transporte individual, acompanhadas de perdas para os modos coletivos e não motorizados. 

 

Figura 5.5 – Evolução da motorização individual no contexto escolar 

 

Os acréscimos observados em termos da mobilidade estudantil poderão de alguma forma implicar a prazo 

um esforço adicional por parte dos municípios em termos da dotação do transporte escolar, que não sendo 

acompanhadas pelas medidas necessárias à inversão do recurso à intensivo à motorização individual, terão 

impactes em termos dos orçamentos dos municípios nesta rubrica e no próprio desempenho dos serviços 

proporcionados. 

Considera-se por isso relevante melhorar o desempenho do transporte escolar numa perspetiva mais 

alargada do que a qualidade e eficiência dos serviços atualmente prestados. Assim, tendo em consideração 

a necessidade de introduzir novos hábitos de mobilidade junto à população escolar, e por outro lado mitigar 

os impactes decorrentes do tráfego junto aos estabelecimentos de ensino é de equacionar o 

desenvolvimento de abordagens à escala local (ex: Planos de Mobilidade Escolar), nos quais seja possível 

identificar para cada estabelecimento/agrupamento escolar as soluções mais adequadas para promover 

uma repartição modal mais sustentável e incutir uma maior responsabilidade e autonomia aos alunos. 

Complementarmente, será necessário melhorar a organização dos Planos de Transporte Escolar à escala 

concelhia – e em algumas situações supra-concelhia -, de modo a tentar promover sinergias na utilização 

das frotas entre as diferentes escolas, passando tal por uma cooperação mais direta entre os vários atores 

relevantes na programação destes serviços: os municípios, operadores de transporte e os 

estabelecimentos/agrupamentos escolares. 

5.2. Planeamento de Transportes Escolares 

As análises realizadas na etapa de caracterização e diagnóstico basearam-se na informação disponibilizada 

pelos quatro municípios que terá servido de base à elaboração dos Planos de Transporte Escolar para o 

-6.000 -4.000 -2.000 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

Barcelos

Braga

Guimarães

VNFamalicão

A pé TC TI condutor TI Boleia Outros

0%

20%

40%

60%

80%
14-17

18-65+ de 65

Homem

Mulher

Automóvel

IMR2012

Censos 2001-2011(variação dos movimentos casa/escola por modo)



 

ESTUDO DE MOBILIDADE INTEGRADA 

Relatório 3 - Relatório Estratégico - Parte I 
Transporte Escolar 

 

 

0641_FaseIII_R3_Parte1_01 Página 257  
 

ano letivo de 2012/2013
1
, possuindo essa uma profundidade diferenciada de concelho para concelho. Ainda 

assim é possível verificar que cerca de 90% dos alunos que beneficiam de transporte escolar recorrem às 

redes regulares de transporte coletivo (dominantemente rodoviário), sendo-lhes atribuído subsídio integral 

ou parcial para aquisição de títulos mensais. Os restantes alunos que usufruem de transporte escolar 

fazem-no através de serviços planeados à medida, que decorrem das necessidades específicas desses 

alunos e/ou da eventual impossibilidade da rede regular de transporte coletivo assegurar esse serviço. A 

avaliação do número de alunos a que deverá ser atribuído acesso a transporte escolar, bem como a 

solução equacionada para cada situação são tarefas desenvolvidas no âmbito da elaboração dos Planos de 

Transporte Escolar. 

Atualmente a elaboração dos Planos de Transporte Escolar é efetuada autonomamente pelos municípios 

que em cada ano procedem aos ajustes necessários por forma a responder às necessidades do universo 

dos alunos residentes no seu território, tendo em conta as alterações que ocorrem de ano para ano, quer 

em termos da oferta escolar, quer das próprias opções de cada aluno - as quais se encontram firmadas no 

final do ano letivo anterior. É a partir desse momento que é possível aos alunos apresentarem as respetivas 

candidaturas de acesso ao serviço, passando os municípios a ter uma estimativa mais concreta do número 

de alunos e escolas a servir. Refira-se ainda que a atribuição de horários a cada aluno por parte das 

escolas é uma tarefa que também não é imediata, pelo que o conhecimento cabal de todas as variáveis 

necessárias ao correto planeamento destes serviços tem muitas vezes lugar pouco antes do arranque do 

ano escolar. 

Trata-se de um exercício de planeamento de transportes com alguma complexidade -, uma vez que é 

necessário garantir que, para cada aluno com direito ao transporte escolar, existe uma solução de 

transporte adequada, no que diz respeito à localização das paragens junto à residência e escola e ao 

horário previsto – e que tem de ser solucionado num espaço de tempo relativamente curto. É num horizonte 

de semanas que a determinação da solução mais adequada a cada caso terá de ser gizada, implicando tal. 

muitas vezes a necessidade de negociação com operadores de transporte no sentido de ajustar a sua oferta 

a estas renovadas necessidades, sendo que estas negociações idealmente deveriam incluir também as 

próprias escolas. 

 

Porque se trata de uma atividade com um nível de complexidade relevante e de realização periódica, 

defende-se que o planeamento do transporte escolar, ainda que sendo uma das competências dos 

municípios, poderá ser apoiada pelo CIMOB no sentido da otimização de soluções e dos recursos a 

envolver. Esta estrutura supra-municipal terá sob sua alçada um conjunto de ferramentas que possibilitam 

uma abordagem mais sistemática do planeamento de transportes através da sua informatização para a 

globalidade da área de estudo. Assim, destaca-se nomeadamente, a informação do modelo de transportes 

coletivos desenvolvido no âmbito deste estudo (e que deve ser atualizado e trabalhado para este efeito) e o 

completamento do mesmo através de dados específicos de procura de transporte escolar, aspeto que é 

proposto pela criação do módulo de alunos/escolas no sistema de informação integrado (já referenciado no 

ponto 3.1.1.3).  

 

A constituição destas bases pressupõe a compilação e completamento de informação já existente ao nível 

das escolas, e eventualmente autarquias de forma a construir bases de dados georreferenciadas com 

informação relativa à rede escolar (tipo de estabelecimento, níveis de ensino lecionados, capacidade 

utilizada, localização, valências prestadas, número de colaboradores, condicionantes, etc) e dos alunos 

residentes na área de estudo e/ou que frequentam os estabelecimentos de ensino aí localizados (local de 

residência, local de estudo, horário escolar, necessidades de especificas de apoio, hábitos de deslocação 

etc.). Parte desta informação eventualmente já se encontra na posse dos municípios, no caso dos alunos 

                                                      

1
 Exceção feita no caso de Braga em que os dados se referem ao ano letivo 2011/2012 
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por via da elaboração dos planos dos anos anteriores, e poderá ser atualizada no âmbito das candidaturas 

ao serviço de transporte escolar.  

 

Entende-se no entanto que com uma maior intervenção por parte dos estabelecimentos de ensino, este 

procedimento poderá ser antecipado, permitindo que a recolha de informação necessária ao trabalho 

pesado de construção das base de dados se efetue ainda durante o período letivo, mantendo-se a 

confirmação das candidaturas ao transporte escolar e atribuição de horários no fim desse período. Terá 

também bastante interesse que o procedimento de recolha de informação seja estendido à totalidade dos 

seus alunos, independentemente destes serem (ou não) candidatos aos serviços de transporte escolar. Tal 

permitirá alargar e atualizar de forma sistemática o conhecimento sobre a mobilidade de uma parcela 

representativa da população, que muitas vezes é tida como condicionante para as opções de deslocação 

tomadas no contexto do próprio agregado familiar. Paralelamente ao seu contributo para o planeamento do 

transporte escolar, esta recolha sistemática e alargada de informação poderá ajudar a planear de forma 

mais eficaz eventuais ações de sensibilização e divulgação que possam vir a ser desenvolvidas ou 

apoiadas pelo CIMOB através do Centro de Mobilidade, permitindo assim um maior direcionamento do tipo 

de ações a desenvolver.  

Relativamente à caracterização dos estabelecimentos de ensino, esta foi já objeto de tratamento preliminar 

no âmbito do presente estudo - georreferenciação dos mesmos por nível de ensino -, havendo no entanto 

que aprofundar e atualizar a sua caracterização, nomeadamente no que se refere aos quantitativos de 

alunos e colaboradores, capacidades utilizadas e valências disponibilizadas. Assim, será necessário o 

contributo destas entidades o que poderá constituir-se como uma oportunidade para que estas possam a 

tomar parte de forma mais ativa de todo este processo de planeamento, e eventualmente o ponto de partida 

para a necessária sensibilização para a realização dos seus próprios Planos de Mobilidade de Escolas, cujo 

desenvolvimento se aborda em maior detalhe no ponto 5.3.  

 

Com as bases anteriormente referidas será então possível desenvolvimento de soluções que permitam de 

forma automática ou semiautomática efetuar a seleção das melhores soluções de transporte escolar e 

agilizar a sua avaliação, a saber: 

 Permitirá de uma forma praticamente direta verificar se determinada candidatura reúne os requisitos 

para que seja atribuído acesso ao serviço de transporte escolar segundo os critérios estabelecidos 

por cada município (determinação de distâncias casa-escola e cruzamento com características 

especificas do aluno e valências presentes na escola e eventualmente do percurso);  

 Numa segunda etapa, e já valendo-se da informação coligida em termos das redes de transportes, 

e trabalhada à semelhança do proposto para o programador de viagens multimodal (vide ponto 

3.1.1.2.1) permitirá verificar se a deslocação casa-escola se encontra adequadamente coberta pelos 

serviços regulares de transporte coletivo (analisando serviços presentes na área de influência da 

escola e da residência e tempos associados à deslocação) e em caso afirmativo identificar o título 

atribuível para acesso à rede regular.  

 As situações em que não seja possível atingir os critérios de adequação que venham a ser 

estabelecidos poderão ser facilmente identificadas. Para a sua mitigação será então de avaliar a 

possibilidade de eventuais soluções de conjugação de serviços existentes na rede regular e/ou 

ajustes nos horários de funcionamento das escolas e estimar os seus impactes, estabelecendo 

assim as bases para a negociação, que se pretende integrada, com os operadores de transporte e 

estabelecimentos de ensino. Desta forma poderão ser exploradas de forma expedita várias 

alternativas desenvolvidas sobre a rede regular, minimizando o recurso à contratualização de 

serviços adicionais por parte de cada um dos concelhos de forma individualizada, ou, se tal se 

revelar necessário, estabelecer as bases para que essa contratualização se possa realizar em 

pacotes globais de serviços mais adequados. 
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Desta forma, o planeamento centralizado do transporte escolar permite desenvolver um conjunto de 

indicadores de avaliação quantitativa, com os quais é possível avaliar desvios de performance nas soluções 

de transporte encontradas pelos vários municípios ou, pelo contrário, assumir estas diferenças, tendo em 

conta as especificidades de cada um dos concelhos, seus objetivos e disponibilidades. A possibilidade de 

recorrer a este tipo de ferramentas visa ajudar as autarquias a avaliar, planear e a tomar decisões mais 

eficazmente, - nomeadamente no que toca a aferição de critérios de dotação de transporte escolar, 

negociações de serviços de transporte escolar, ajustamento de serviços regulares, etc, - não devendo ser 

entendida como uma diminuição da autonomia das autarquias, já que são estas que devem definir os 

critérios de qualidade de serviço que entendem como necessários aos alunos do seu concelho. 

5.3. Planos de Mobilidade para Escolas 

As deslocações casa-escola representam uma parte significativa nas deslocações de uma cidade, tendo um 

impacte significativo no ambiente urbano. Estas deslocações de caráter pendular são relevantes não só 

pelo facto de coincidirem, com outras deslocações que fazem parte do quotidiano das famílias, no tempo 

(hora de ponta – manhã e tarde) e no espaço, mas também porque envolvem, diretamente, não só os 

alunos, os pais dos alunos, outros familiares, amigos e vizinhos, como também os docentes, os funcionários 

e outros indivíduos associados com a logística das atividades escolares.  

 

A necessidade de gerir a mobilidade escolar é, de um modo geral, relativamente negligenciada, sendo que, 

neste âmbito, os municípios acabam por se focar fundamentalmente na sua obrigação de disponibilizar 

serviços de transporte que sirvam de forma adequada as necessidades da sua população escolar. Tal 

representa naturalmente uma resposta às suas necessidades mais imediatas, no entanto haverá que ter 

uma abordagem de mais longo alcance alargando desde cedo o leque de opções na mobilidade quotidiana 

desta população, permitindo que as gerações vindouras venham a criar hábitos de deslocação mais 

sustentáveis. Este aspeto toma particular importância quando se verifica que no contexto da área de estudo 

o peso das deslocações casa-escola tomaram em anos recentes uma expressão mais relevante no contexto 

da mobilidade pendular da população e que este acréscimo é fundamentalmente sustentado pelo transporte 

individual (vide Figura 5.5).  

 

Haverá que referir que esta dependência por parte das crianças relativamente ao automóvel tem 

consequências no imediato mas também se faz sentir a longo prazo, sendo que nesse caso os seus efeitos 

serão eventualmente mais perniciosos.  

 Os efeitos imediatos são facilmente visíveis através da comparação dos níveis de 

congestionamento experienciados em período escolar e não escolar que se faz sentir no quotidiano 

das cidades. Frequentemente a necessidade de levar as crianças à escola é tida como (mais) uma 

justificação para a utilização do automóvel, sendo na ausência dessa obrigação as próprias famílias 

muitas vezes acabam por optar pela utilização do transporte coletivo ou mesmo a deslocação a pé, 

já que a viagem em si é também simplificada. 

 Já a longo prazo, o facto de as crianças não serem habituadas a “andar a pé” ou em transportes 

públicos, condiciona a que a sua escolha natural enquanto adultos seja pela utilização do 

automóvel, o que contribuirá ainda mais para perpetuar a dependência face a este modo.  

Pretendendo-se uma abordagem que apresente resultados em ambos os horizontes, no âmbito do estudo é 

proposto o desenvolvimento de Planos de Mobilidade para Escolas nos estabelecimentos de ensino da área 

de estudo. Com este tipo de planos pretende-se levar um maior número de alunos (e famílias) usem o modo 

pedonal e ciclável nas suas deslocações de/para a escola, promovendo assim a mobilidade ativa no 
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contexto escolar e partir daí a propagação dos seus benefícios a curto prazo para as famílias e 

comunidades e já a longo prazo para a sociedade em geral.  

Os princípios subjacentes aos Planos de Mobilidade Escolar são simplesmente inverter a lógica do "tudo 

automóvel" em favor de outras alternativas de transporte - a pé, de bicicleta, transportes públicos - 

permitindo reencontrar a merecida qualidade de vida dos bairros e reforçar o papel da escola enquanto 

espaço de crescimento e de intercâmbio entre as pessoas. 

Os Planos de Mobilidade para Escolas são assim baseados em princípios de gestão da procura de 

transporte e beneficiam as escolas para que são projetados, assim como as comunidades que os cercam, e 

como será natural, em primeira mão, os alunos e suas famílias.  

 

Quadro 5.3 - Benefícios dos Planos de Mobilidade para Escolas 

Para a Escola Para os Alunos 

• Aumentar a segurança para os alunos na sua 

deslocação de e para a escola  

• Reduzir os níveis de congestionamento do tráfego na 

envolvente à escola  

• Serve de exemplo para ser socialmente e 

ambientalmente responsável  

• Ajuda a desenvolver relações com a comunidade local  

• Melhoria dos níveis de saúde e fitness  

• Desenvolvimento de competências de segurança de 

circulação pedonal ou ciclável 

• Ajuda a desenvolver a confiança e independência  

• Cria uma maior conexão com a comunidade local  

• Maior consciencialização ambiental 

Para a sociedade Para as Famílias 

•  Reduzir a poluição atmosférica  

• Reduzir o congestionamento do tráfego  

• Racionalizar a utilização do transporte individual 

• Criar crianças mais saudáveis  

• Redução do tempo gasto no carro, e muitas vezes da 

própria utilização do carro; 

• Redução de custos de deslocação 

 

A sua realização pressupõe o envolvimento das partes interessadas da comunidade no sentido de se 

identificarem dos constrangimentos à utilização dos modos de transporte ativos e coletivos para cada escola 

e a partir daí desenvolver um plano de ação formal que implica a definição e implementação de um conjunto 

de medidas, as quais têm como principais objetivos: 

 Aumentar a segurança dos alunos nas deslocações casa-escola, através da identificação dos 

principais obstáculos e sua resolução ao longo dos principais percursos e na envolvente imediata às 

escolas; 

 Aumentar a autonomia dos alunos, encorajando os alunos a irem a pé ou de bicicleta para a escola 

e dotando-os das competências necessárias a que essas deslocações se efetuem de forma mais 

segura; 

 Reduzir a pressão do tráfego rodoviário na envolvente à escola nos períodos de entrada e saída, 

contribuindo desse modo para a redução da intensidade dos focos de congestionamento e por essa 

via também os níveis de segurança proporcionados ao modo pedonal e ciclável; 

 Consciencializar a Comunidade Escolar (alunos, pais e equipa educativa) para a existência de 

opções saudáveis e ambientalmente mais sustentáveis do que a utilização generalizada do 

automóvel, sensibilizando-os igualmente para a necessidade da adoção de comportamentos 

responsáveis (seja enquanto peões/ciclistas, seja na condução e estacionamento dos seus 

veículos). 
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Com a implementação das medidas estabelecidas no âmbito dos Planos de Mobilidade Escolar a utilização 

do transporte coletivo ou o recurso à mobilidade ativa torna-se uma opção realista para um maior número 

de famílias, permitindo ao mesmo tempo educar os cidadãos para a partilha de recursos comunitários de 

forma mais eficiente. Estes planos podem ser desenvolvidos em escolas de diversos níveis de ensino, mas 

a abordagem adotada e as medidas propostas têm que ser adaptadas à idade dos alunos e às 

necessidades específicas de cada estabelecimento de ensino. Nos pontos seguintes é apresentado o 

procedimento de elaboração deste tipo de planos, bem como exemplos de medidas passíveis de serem 

suscitadas nesse âmbito.  

5.3.1. Características dos Planos de Mobilidade para Escolas 

A experiência nacional na implementação deste tipo de planos é a esta data inexistente, sendo no entanto 

uma abordagem largamente implementada em vários países de expressão anglófona e francófona - sob a 

denominação de School Travel Plans (STP) e Plans de Déplacement Etablissement Scolaire (PDES), 

respetivamente. A sua génese será europeia e remonta ao final dos anos 90 com particular ênfase no Reino 

Unido, tendo-se progressivamente vindo a espalhar por outros pontos do mundo, como seja a França, 

Bélgica, Canadá, Austrália ou Nova Zelândia e Estados Unidos. As diversas experiências internacionais 

detêm abordagens por vezes diferenciadas entre si que resultam fundamentalmente do grau de 

consolidação destes processos de país para país (e por vezes de região para região) e da existência de 

programas paralelos que permitem o apoio à implementação dos vários tipos de medidas suscitadas no 

âmbito destes planos. No caso do Reino Unido os resultados destas experiências   

Procurou-se aqui sintetizar os aspetos comuns às várias abordagens internacionais identificadas de forma a 

explicitar a sua possível aplicação no contexto da área em estudo indicando igualmente as referências mais 

significativas da sua aplicação internacional
1
. 

 

A concretização de um Plano de Mobilidade para Escolas passa por várias etapas, constituindo um 

processo cíclico que se inicia naturalmente pela decisão sobre a sua realização. A decisão de 

desenvolvimento destes planos é de base voluntária, podendo este processo ser gerido diretamente pela 

escola (no conjunto dos seus professores, alunos, associações de pais) devendo ser encorajada por parte 

da região e/ou das autarquias. A sua concretização propriamente dita tem como etapa prévia a formação da 

equipa responsável pelo desenvolvimento de todo o processo compreendendo este três grandes etapas que 

se podem distinguir na Figura 5.6 e que referem à elaboração do plano, à sua implementação e à 

necessária renovação. 

 

                                                      

1
 Das quais se poderão reter a titulo de exemplo os seguintes casos: 

http://www.hants.gov.uk/schooltravelplans/introduction.html, no Reino Unido (condado de Hampshire) 
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/partners/ecoles/plan-de-deplacement-des-ecoles na Bélgica 
http://www.metrolinx.com/en/projectsandprograms/schooltravel/Review_of-Intl_STP_Best_Practices_Update_2010.pdf, 
que compreende visão global da evolução deste tipo de planos no Canadá, Austrália ou Nova Zelândia e Estados 
Unidos 
 

http://www.hants.gov.uk/schooltravelplans/introduction.html
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/partners/ecoles/plan-de-deplacement-des-ecoles
http://www.metrolinx.com/en/projectsandprograms/schooltravel/Review_of-Intl_STP_Best_Practices_Update_2010.pdf
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Figura 5.6 – Concretização de Plano de Mobilidade para Escolas 

 

O primeiro passo (Fase 0) será a constituição da equipa que levará a cabo a concretização do plano, sendo 

por isso essencial identificar de antemão quais os parceiros a envolver no grupo de trabalho. Este grupo de 

trabalho – que será responsável pela fixação dos objetivos do projeto e desenvolvimento e implementação 

do plano de ações, em consonância com esses objetivos – deverá ser composto por todos os atores e 

parceiros que se reúnem regularmente para o culminar do processo, sendo que nesse âmbito será 

designado um líder do projeto, diretamente responsável pela coordenação do grupo. Considera-se haver 

vantagens em que seja a escola a liderar este processo, pelo que a coordenação dos trabalhos deverá ser 

assegurada por um elemento pertencente à sua organização. No entanto este deverá operar em estreita 

colaboração com as autoridades promotoras deste tipo de planos.  

Desta forma o acompanhamento do processo por parte de um elemento de ligação do município/região 

desde o início do processo será essencial para explicar o que está envolvido e apoiar o processo do plano 

de mobilidade escolar. As escolas precisam de ter uma ideia clara das opções disponíveis para eles, - 

incluindo os diferentes tipos de apoio que a autarquia/região pode oferecer -, e os contributos que possam 

ser esperados da sua parte. O envolvimento de outros elementos da comunidade escolar (professores, 

alunos e associações de pais) é também um fator essencial ao sucesso do plano, já que o seu contributo 

direto permitirá uma visão mais alargada da realidade escolar e uma maior aceitação das medidas que 

possam vir a ser suscitadas no seu desenvolvimento, constituindo igualmente um acréscimo na mobilização 

de recursos necessários à implementação dessas medidas. Poderá haver igualmente vantagens de trazer 

para o grupo de trabalho outro tipo de entidades não especificamente ligadas à escola mas cuja intervenção 

seja relevante para a concretização do plano, como sejam os operadores de transporte ou mesmo 

estruturas locais (associações de comerciantes, juntas de freguesia, etc). O seu papel neste contexto 

poderá ser como impulsionadores / patrocinadores de algumas das iniciativas a desenvolver, ou apenas 

como divulgadores da sua existência. 

FASE 3 RENOVAÇÃO DO PLANO

FASE 2 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO

FASE 1 ELABORAÇÃO DO PLANO

Consultar e 
Inquirir

Compilar e 
analisar 

informação

Identificar 
objetivos e metas

Desenvolver  e planear 
medidas

Implementar e 
divulgar

Monitorizar e 
reavaliar

Celebrar o sucesso

Identificar novas metas

Desenvolver e planear 
novas medidas

FASE 0 
PREPARAÇÃO

Identificar 

parceiros

Formar grupo 

de trabalho

Diagnóstico

Plano de 

Ação



 

ESTUDO DE MOBILIDADE INTEGRADA 

Relatório 3 - Relatório Estratégico - Parte I 
Transporte Escolar 

 

 

0641_FaseIII_R3_Parte1_01 Página 263  
 

A segunda etapa (Fase 1) refere-se à elaboração do Plano propriamente dito, compreendendo uma etapa 

de diagnóstico, a identificação dos objetivos e metas que se pretendem atingir com a realização do plano e 

a Identificação das medidas a desenvolver. 

No âmbito do diagnóstico pretendem-se ver identificadas as condições de base da escola, nomeadamente 

no que se refere à qualidade da acessibilidade ao estabelecimento de ensino e a forma como esta se efetua 

atualmente. É usual a realização de inquéritos aos alunos e outros colaboradores relativamente aos modos 

de transporte utilizados no seu quotidiano e, alguns casos os percursos utilizados e/ou relativamente à 

forma como desejavelmente gostariam de chegar à escola. A forma de conteúdo dos inquéritos deverá ser 

adaptado aos níveis de ensino presentes e aos objetivos em causa (realizados em aula de forma sumária 

ou através de preenchimento em casa nos casos de maior complexidade, recorrendo ao apoio dos pais), 

pretendendo-se no entanto com esta ação deter uma imagem quantificada da mobilidade no ponto de 

partida do plano, sustentando a identificação de metas a atingir em termos de repartição modal e apoiar os 

procedimentos de monitorização. 

Os levantamentos quantitativos da mobilidade são também acompanhados por avaliações usualmente 

qualitativas relativamente à qualidade da acessibilidade nos vários modos na envolvente ao 

estabelecimento de ensino na perspetiva dos diversos modos de transporte (a pé, de bicicleta, de 

transportes públicos e de carro). Este procedimento poderá ser realizado por levantamento direto no terreno 

por parte dos elementos do grupo de trabalho, havendo vantagens que este seja completado por consultas 

a outros utilizadores do espaço envolvente à escola, forças de segurança, operadores de transporte (caso 

estes não estejam enquadrados no mesmo). É neste âmbito que deverão ser identificadas as dificuldades 

que os vários utilizadores sentem no seu caminho para a escola – pontos negros passiveis neste caso de 

mapeamento – e as razões apontadas para as opções modais que atualmente tomam. 

No final desta etapa de diagnóstico, que compreende também o tratamento da informação coligida e a sua 

discussão no seio do grupo de trabalho, será importante que este consiga responder a questões do tipo: 

 Qual é a relação entre a distância de casa para a escola e o modo de viajar para os alunos, 

professores e outros colaboradores?  

 Os pais, alunos e professores que mostram interesse em alguma ação em particular (reforçar a 

utilização da bicicleta, carpooling ...)?  

 Acessibilidade da escola é ideal para todos os modos de transporte?  

 Quais são as principais condicionantes de acessibilidade (pontos negros), onde se localizam e a 

que se devem?  

 Como podemos melhorar a consciencialização entre os alunos e os pais para a utilização de outros 

modos de transporte mais sustentáveis? 

 

Compilada e tratada esta informação será então possível proceder à identificação dos objetivos a que o 

plano pretende vir a responder. Neste âmbito é importante que esses objetivos sejam claros, mensuráveis e 

estreitamente ligados às dificuldades detetadas na etapa de diagnóstico, bem como às expectativas que a 

comunidade escolar possa ter na realização do plano. Será também relevante proceder ao estabelecimento 

das metas a atingir, pelo que os objetivos propostos deverão ser de alguma forma mensuráveis. 

Importará passar desta reflexão para a implementação, sendo para tal necessária a construção do plano de 

ação, que é o documento que formaliza as decisões tomadas para a implementação de ações do Plano de 

Mobilidade da Escola. Analisada a situação da escola em termos de acessibilidade e comportamentos de 

mobilidade, o grupo de trabalho vai ter de se concentrar nas metas concretas que a escola, através do 

grupo de trabalho, deseja ver alcançada pelo seu Plano de Mobilidade e quais as formas de as alcançar e 

os meios a envolver. O plano de ação deverá descrever os passos a implementar com um cronograma tão 

preciso quanto possível, indicando as pessoas/entidades responsáveis e os meios necessários para 
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alcançar a realização que dessas ações. Essas ações podem ser de natureza variável, como se exemplifica 

no Quadro 5.4, ainda que seja possível enquadra-las da seguinte forma:  

 Medidas a introduzir na envolvente às escolas, a fim de resolver os pontos negros identificados, e 

também no espaço da própria escola, dotando-a de espaços e equipamentos de apoio que induzam 

uma maior utilização e segurança dos modos ativos e coletivos; 

 Medidas de organização da viagem, para que os pais e os alunos possam encontrar a alternativa à 

utilização transporte individual de forma convenientes. Neste contexto serão de referir 

nomeadamente as medidas de incentivo à utilização dos modos pedonais e cicláveis e à 

racionalização do automóvel;  

 As medidas de sensibilização e educação para incentivar pais e alunos a alterarem as suas opções 

no quotidiano, com enfoque na promoção da mobilidade sustentável e segurança rodoviária. Neste 

âmbito poderão igualmente as ações necessárias à comunicação do desenvolvimento do plano, 

estendendo-se essa também à restante comunidade. 

 

É relevante que a divulgação da existência do plano de mobilidade da escola, seus objetivos e 

desenvolvimento, sendo o início da sua implementação um momento chave para a captação do interesse 

da comunidade escolar, e também não escolar, para a colaboração nas ações a implementar (Fase 2). A 

implementação das medidas contidas no plano de ação deverá ocorrer no prazo estipulado no plano de 

ação, sendo este variável consoante o tipo de ações nele incluída, mas que idealmente se deverá centrar 

no ano letivo. Durante esse processo será necessário que o grupo de trabalho efetue a sua monitorização e 

avaliação contínua da concretização e sucesso das ações (ex: adesão aos cursos de formação rodoviária, 

iniciativas peddybus/ bikebus, presenças nas sessões de divulgação, etc). Findo o período de 

implementação haverá que divulgar os seus resultados e celebrar os sucessos atingidos, mantendo desta 

forma o interesse e motivação focados neste tipo de iniciativas junto da comunidade e particularmente no 

contexto da escola. 

Haverá também que avaliar as razões para que algumas metas eventualmente possam não ter sido 

atingidas. Estas poderão carecer de reavaliação ou de uma nova abordagem em termos de ações a 

desenvolver. A realização dos Planos de Mobilidade para Escolas é por isso tido de forma iterativa (Fase 3), 

sendo que a sua revisão periódica e acompanhamento serão um fator essencial para a concretização dos 

objetivos a que se propõe inicialmente, e quando estes sejam atingidos estabelecer metas mais ambiciosas 

ou até introduzir novos objetivos.  
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Quadro 5.4 - Exemplo de Medidas a desenvolver no âmbito dos Planos de Mobilidade para Escolas  

Tipologia Exemplo 

Melhorias a 

introduzir no 

espaço do 

estabelecimento 

de ensino 

• Criação de acessos pedonais e espaços de estadia com dimensões adequadas e segregados dos 

veículos 

• Pontos de acesso para eventuais áreas de estacionamento convenientemente segregados dos 

acessos pedonais e cicláveis. 

• Criação de locais de estacionamento para bicicletas, seguros, protegidos, bem visíveis, localizados 

se possível na proximidade das entradas principais da escola. 

• Redução do estacionamento para funcionários e visitantes em níveis mínimos operacional e restritos 

a locais menos intrusivos; 

• Aumentar a visibilidade a partir da entrada da escola dos alunos que chegam / partem; 

• Colocação de abrigos ou afetação de espaço no edifício da escola para que os pais possam 

aguardar resguardados das intempéries  

• Acesso a chuveiro e vestiários para os funcionários de forma que possam utilizar com maior conforto 

a bicicleta no seu quotidiano; 

• Disponibilização de informação relativa à oferta de transporte coletivo, em particular a existente a 

partir da escola 

Medidas a 

introduzir na 

envolvente ao 

estabelecimento 

de ensino 

• Introdução de medidas de acalmia de tráfego e/ou estabelecimento de limites de velocidade;  

• Alargamento de passeios e beneficiação de pavimentos;  

• Criação de passadeiras e/ou reforço da sinalização das existentes;  

• Formalização de infraestruturas cicláveis (segregadas ou se partilhadas assegurando que os 

volumes de tráfego rodoviário são efetivamente reduzidos) 

• Intervenção nos locais percecionados pelos alunos, pais e professores como de maior perigo, 

introduzindo medidas várias que possam mitigar as condições de insegurança (ex: iluminação) 

• Relocalização de pontos de paragem de transporte coletivo melhorando a acessibilidade à escola de 

forma direta e eventualmente abrigada; 

• Melhoria das condições de conforto nas paragens que servem a escola através da dotação de 

abrigos e lugares sentados; 

Iniciativas de 

promoção do 

modo pedonal 

• Promoção de eventos periódicos tipo “Dia a pé para a Escola” 

• Construção de mapa pedonal centrado na escola indicando as zonas que se encontram acessíveis a 

5, 10 e 15 minutos das escolas com indicação dos percursos preferenciais  

• Cursos de formação de segurança rodoviária para peões  

• Promoção de peddybus 

• Criação de equipas que supervisionem o atravessamento dos alunos em pontos particulares da rede 

viária cuja intervenção física não permita a cabal correção das condições de segurança 

Iniciativas de 

promoção do 

modo ciclável 

• Cursos de formação que visem dotar os alunos/ de maior destreza na utilização da bicicleta  

• Regime de empréstimo de bicicletas para colaboradores e alunos e/ou apoio à aquisição das 

mesmas (ex: desenvolvimento de parcerias com empresas que comercializam estes equipamentos 

visando descontos diretos e/ou por aquisição em pacote) 

• Implementação de sistemas de bike-bus 

• Cursos de formação de segurança rodoviária para utilizadores de bicicleta  

• Maior supervisão por parte da escola relativamente à utilização de equipamentos de segurança por 

parte dos alunos nos momentos de chegada ou partida . 

Utilização do 

automóvel 

• Restrições de estacionamento junto à entrada da escola.  

• Criação de parques de estacionamento de curta duração a distância a pé da escola 

• Organização de sistemas de carpooling 

Educação e 

sensibilização 

• Realização de sessões de divulgação para alunos e pais sobre os benefícios da mobilidade ativa e 

custos reais da utilização do automóvel;  

• Inclusão no currículo escolar de temas relacionados com a segurança rodoviária e a mobilidade 

sustentável; 

• Divulgação pública do Plano de Mobilidade da Escola (sessões de divulgação, elaboração de 

folhetos, newsletters, site da escola, comunicação casa/escola, etc.) 

• Promoção e participação regular em eventos e competições associados a temas sustentáveis  

Fonte: adaptado de “Good Practice Guidelines: Delivering Travel Plans through the Planning Process”, 2009 Department for Transport, 

UK (http://www.plymouth.gov.uk/good-practice-guidelines-travel-plans-and-planning.pdf) 
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5.3.2. Aplicabilidade na Região 

Os Planos de Mobilidade Escolar têm aplicação em todos os concelhos do Quadrilátero, podendo e 

devendo ser promovidos em todos estes, considerando-se que o CIMOB poderá deter as valências 

necessárias à promoção deste tipo de ações, as quais se enquadram nas competências propostas para o 

Centro de Divulgação da Mobilidade. Será esta a estrutura que se pretende vir a estabelecer um contacto 

mais direto com a comunidade, atribuindo-se-lhe funções na divulgação das alternativas de transporte 

existentes na região. Importará por isso criar uma equipa que dinamize e acompanhe a realização destes 

planos em estreita cooperação com as escolas. Essa equipa deverá estar familiarizada com as 

metodologias de desenvolvimento destes instrumentos, bem como com os diferentes tipos de apoio que os 

municípios ou o próprio CIMOB poderão mobilizar na implementação dos mesmos. 

 

Dado que este tipo de iniciativas funciona muito por efeito de “contágio”, recomenda-se o desenvolvimento 

de um projeto-piloto em pelo menos uma escola de cada um dos concelhos do Quadrilátero, as quais 

possam apresentar a sua experiência (e os resultados obtidos) à restante comunidade escolar, contribuindo 

assim para a posterior disseminação da implementação destes planos noutras escolas da região.  

 

Conforme já referido, sendo o desenvolvimento dos Planos de Mobilidade Escolar realizado numa base 

voluntária, é difícil definir à partida quais as escolas com maior apetência para a sua realização. De 

qualquer modo sugere-se que este processo se inicie pelas escolas com mais alunos, não só porque os 

efeitos em matéria de mobilidade poderão ser mais visíveis, mas também porque detendo maior massa 

critica as ações a desenvolver poderão ser mais diversificadas. Estes aspetos foram abordados nas 

reuniões efetuadas com os municípios após a etapa de caracterização e diagnóstico, tendo sido possível 

identificar conjuntamente as escolas listadas no Quadro 5.5 como potencialmente mais interessantes para o 

desenvolvimento de projetos-piloto. 

 

Quadro 5.5 – Escolas ou agrupamentos pré-selecionados para a realização de planos piloto de mobilidade 

Concelho 
Estabelecimento de Ensino (ou agrupamento escolar 

desde que espacialmente concentrado) 

Barcelos Escola Secundária Alcaide de Faria 

Braga 
Colégio D. Diogo de Sousa 

Escola Secundária Sá de Miranda 

Guimarães
1
 

Escola Secundária Martins Sarmento 

Escola Secundária Francisco de Holanda 

Vila Nova de Famalicão 
Escola Secundária D. Sancho I 

Escola Secundária Camilo Castelo Branco 

 

Seguindo os critérios referidos, os estabelecimentos identificados correspondem na sua maioria a escolas 

secundárias. Refira-se porém que este tipo de planos é também aplicável a outros níveis de ensino, 

considerando-se por isso que os projetos piloto recomendados se poderão estender a outros 

estabelecimentos do agrupamento desde que espacialmente concentrados. Esta opção permitirá à partida 

uma visão mais abrangente das questões que se colocam no espaço escolar e sua envolvente e por isso 

                                                      

1
 No caso de Guimarães não houve oportunidade de efetuar a seleção conjunta de estabelecimento de ensino pelo que 

as escolas indicadas deverão ser validadas com os técnicos do município 
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uma maior adequabilidade das soluções resultantes face às necessidades dos seus utilizadores, será no 

entanto de considerar que tal virá a acrescer o grau de complexidade na realização do próprio projeto-piloto.  

Convém ainda referir que esta pré-seleção de estabelecimentos/agrupamentos não corresponde a uma lista 

fechada, podendo ser complementada com outros estabelecimentos de ensino — eventualmente de menor 

massa criticas e/ou contemplando distintos níveis de ensino — mas que apresentem outras características 

relevantes, aumentando assim o número de projetos piloto a realizar. 

 

Complementarmente, recomenda-se que a região, através do CIMOB – Centro de Divulgação desenvolva 

um programa de incentivo à disseminação destes procedimentos, o qual pode incluir o desenvolvimento de 

um manual de boas práticas e de um “kit” de material de uso ou outros elementos de apoio à 

implementação deste tipo de planos. Esta tem sido uma abordagem de várias entidades municipais e 

regionais que promovem a realização deste tipo de planos no contexto internacional, sendo esta efetuada 

através da produção de documentos formais (que a título de exemplo se ilustram na Figura 5.8) ou da 

divulgação de conteúdos semelhantes através dos websites institucionais da região (vide Figura 5.7), 

aspeto que poderá eventualmente ser assegurado no Portal de Mobilidade a implementar (vide ponto 

3.2.1.1). 

  
(http://www.hants.gov.uk/schooltravelplans/why.html) (http://www.gw.govt.nz/schooltravelplans-2/) 

Figura 5.7 - Exemplos de Manuais de Boas Praticas/Toolkits desenvolvidos internacionalmente (Sites institucionais) 

 

As informações usualmente contidas nos manuais de boas práticas prendem-se a justificação da 

necessidade de elaborar este tipo de planos e os seus benefícios, identificando os vários passos 

metodológicos a ter em conta na sua concretização, exemplificando em alguns casos os tipos de ações 

passiveis de implementação, seus benefícios e dificuldades. Já numa perspetiva mais operacional, os 

toolkits contém frequentemente modelos de inquéritos a aplicar na etapa de recolha de informação, 

indicações para a estruturação dos documentos a elaborar (checklists do conteúdo) e a identificação de 

instituições ou programas de apoio existentes em cada região a que é possível recorrer para a 

implementação de medidas ou mesmo para o seu financiamento. 
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Fonte: Choose Another Way 

(http://www.chooseanotherway.com/docs/SUS432_STP%20guidance%20booklet_redesign_06%20FINAL.pdf) 

  
Fonte: Bruxelles Mobilité (http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/partners/ecoles/plan-de-deplacement-des-ecoles) 

Figura 5.8 - Exemplos de Manuais de Boas Praticas/Toolkits desenvolvidos internacionalmente (Documentos) 
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Paralelamente a elaboração de manuais de boas práticas e toolkits haverá que referir outros materiais de 

divulgação de menor conteúdo técnico e operacional mas que poderá haver interesse em elaborar de forma 

a sensibilizar as restantes escolas da região para que venham a aderir ao processo. Na Figura 5.9 

apresentam-se dois exemplos destes elementos, o primeiro produzido pela entidade promotora deste tipo 

de planos e um segundo elaborado por uma escola no desenvolvimento do seu Plano de Mobilidade.  

  
(http://www.cap-mobilite-picardie.org/telecharger/1-

31-pdes.pdf) 

(http://www.waterfoot.lancsngfl.ac.uk/Information/Key_Documents/wps-

travel-plan-leaflet.pdf) 

Figura 5.9 - Exemplos de materiais de divulgação desenvolvidos internacionalmente 

 

 

http://www.cap-mobilite-picardie.org/telecharger/1-31-pdes.pdf
http://www.cap-mobilite-picardie.org/telecharger/1-31-pdes.pdf
http://www.waterfoot.lancsngfl.ac.uk/Information/Key_Documents/wps-travel-plan-leaflet.pdf
http://www.waterfoot.lancsngfl.ac.uk/Information/Key_Documents/wps-travel-plan-leaflet.pdf
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6. Transporte de Mercadorias 

Para a temática do Transporte de Mercadorias, as propostas desenvolvidas no âmbito do Estudo de 

Mobilidade Integrada do Quadrilátero enquadram-se nos eixos de intervenção denominados por 

“Qualificação do espaço viário e encaminhamento de fluxos/ Minimização dos impactes associados ao 

tráfego de pesados e organização das cargas e descargas nos centros urbanos”. 

Estas propostas são apresentadas, seguidamente, na vertente da promoção da intermodalidade logística e 

no garante da acessibilidade logística rodoviária. 

6.1. Promover a Intermodalidade Logística 

6.1.1. Enquadramento geral 

A intermodalidade logística é o conceito de utilização de dois ou mais modos de transporte adequados, de 

forma combinada, no sentido de formar uma cadeia de transporte integrada para movimentar mercadorias 

de um ponto de origem até ao seu destino final, visando alcançar uma eficiência operacional e financeira, de 

forma ambientalmente sustentável. 

No âmbito do presente estudo pretende-se uma orientação estratégica na área da logística, na promoção e 

adequação das infraestruturas e no estímulo à concretização de soluções que visem a maximização das 

potencialidades e benefícios da multimodalidade. 

Dado que a época atual é baseada na contínua evolução dos processos produtivos a nível internacional, na 

globalização dos mercados e na necessidade de assegurar cada vez maiores níveis de competitividade, 

torna-se imprescindível a criação e desenvolvimento de modernos e eficientes instrumentos de 

suporte ao sistema logístico, no sentido de se garantir uma eficaz gestão das cadeias de abastecimento e 

distribuição. 

É neste contexto de intensa competição e pressão sobre as margens de comercialização que ganha 

particular importância o transporte – obrigatoriamente enriquecido e integrado num conceito de logística – 

na medida em que fazendo parte da estrutura de custos e da cadeia de valor dos bens fará sempre variar o 

seu nível de competitividade. 

Nesse sentido, as infraestruturas de transporte e de coordenação logística são um contributo 

fundamental para assegurar o desenvolvimento económico e territorial do País e das suas diversas 

regiões, onde se verifica que: 

 O subsistema logístico de apoio ao consumo tem revelado um apreciável grau de desenvolvimento, 

através da implantação de bases de distribuição vocacionadas para apoiar a atividade regional ou 

em todo o território nacional e com suporte a modernos sistemas de informação e gestão; 

 O subsistema logístico de apoio à produção apresenta uma debilidade notória assente na falta de 

consistência, traduzida em estruturas deficientes e pouco articuladas, o que impede a obtenção dos 

ganhos de competitividade propiciados por um funcionamento correto em rede. 

 

Verifica-se, deste modo e em geral, a necessidade do desenvolvimento de plataformas logísticas junto 

aos principais portos e mercados de destino, dispondo de amplas zonas de armazenagem, capacidade 

de gestão de stocks e funcionalidades de valor acrescentado, incluindo, entre outras, operações finais de 

montagem, embalagem e etiquetagem de produtos, por forma a adequar os produtos às necessidades 

específicas dos mercados locais. Por outro lado, é de referir a existência de pontos de concentração de 

cargas importantes, normalmente coincidentes com os nós da rede de transportes (aeroportos, portos e 
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estações ferroviárias), os quais apresentam dificuldades no tratamento de mercadorias por não terem, numa 

segunda linha, instalações onde possam desenvolver funções complementares, sendo esta lacuna 

maioritariamente resolvida por instalações disseminadas e desordenadas cuja localização é função do baixo 

valor do solo e, como consequência, não usufruem de boas condições de acesso aos eixos de comunicação 

principais e não permitem a redução de custos de operação obtida pela partilha de serviços comuns entre 

várias empresas vizinhas. 

Considera-se, assim, a necessidade de criar espaços de concentração de atividades logísticas, 

situados estrategicamente em relação às infraestruturas e redes existentes e dotados de estruturas e 

serviços diferenciadores, sendo tal determinante para o desenvolvimento e o ordenamento da atividade. 

Estes espaços de intermodalidade logística terão que possuir condições funcionais alinhadas com as 

necessidades logísticas, condições físicas que promovam a intermodalidade e a crescente utilização do 

transporte ferroviário e condições organizacionais que reforcem a competitividade das empresas que aí se 

instalem, valorizando-se por essa via os princípios da concentração, competitividade, intermodalidade e 

racionalização de investimentos. 

Os fatores determinantes na localização dos espaços de intermodalidade logística deverão dar resposta a 

um conjunto de aspetos principais, nomeadamente: localização na proximidade de zonas de consumo e 

produção, junto a infraestruturas rodoviárias, ferroviárias e portuárias e de movimentação de carga já 

existentes; menor custo de instalação e exploração e existência de espaço destinado a usos logísticos para 

futuras ampliações e operações intermodais; concentração empresarial para obter sinergias e economias de 

escala entre empresas e oferta de serviços avançados, incluindo-se a existência de centros universitários, 

serviços empresariais e urbanos, espaços de concentração de atividades tecnológicas e de promoção 

comercial, entre outros aspetos. 

6.1.2. Área de Estudo 

Na área de estudo e na sua envolvente alargada localizam-se um conjunto de infraestruturas de relevância 

no contexto do transporte de mercadorias, a nível nacional e internacional. Os quatro concelhos do 

Quadrilátero têm um potencial interessante em termos de logística, fruto da relativa proximidade das zonas 

de produção, com alguns clusters relevantes e exportadores, e de consumo, bem como pelo facto de se 

encontrarem asseguradas as necessárias condições de acessibilidade através da rede rodoviária nacional e, 

embora com maiores particularidades, através da rede ferroviária nacional. 

 

A um nível macro, são as Plataformas Transfronteiriças de Valença e Chaves, bem com a Plataforma de 

Salvaterra/ As Neves (Espanha, junto a Monção), às quais se podem adicionar o Porto e Aeroporto de Vigo, 

que se encontram a distâncias sensivelmente superiores a uma hora relativamente às sedes de concelho da 

área de estudo, que constituem a oferta logística principal. A um nível meso, dentro de uma maior 

proximidade, destacam-se os Portos de Leixões e Viana do Castelo, o Aeroporto Francisco Sá Carneiro e 

ainda a Plataforma Logística Maia/ Trofa, sendo que neste caso se encontram a 30/ 45 minutos das sedes 

de concelho do Quadrilátero. 

Para este conjunto de polos de maior proximidade a acessibilidade em modo ferroviário encontra-se 

igualmente assegurada, sendo que as distâncias envolvidas, genericamente inferiores a 60 km, bem como a 

dispersão de polos geradores/ atractores de mercadorias no território do Quadrilátero, originam que os 

fluxos entre a área de estudo e este conjunto de infraestruturas se processem fundamentalmente em modo 

rodoviário. 
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Figura 6.1 - Infraestruturas de Transporte na Área de Estudo e Envolvente 

 

A distribuição das atividades económicas na área de estudo, nomeadamente dos espaços industriais e 

comerciais, revelam a acentuada dispersão espacial observada nos vários concelhos. 

Deste modo, sendo que no tocante ao transporte de mercadorias é evidente a ausência de estratégias 

integradas promovidas pelos diversos concelhos da área de estudo, que permitam reorganizar as suas 

atividades, nomeadamente na promoção da intermodalidade logística, interessa definir as bases de 

eventuais opções estratégicas para esta temática e na perspetiva anteriormente desenvolvida. 

É assim que a principal proposta formulada para o Transporte de Mercadorias numa perspetiva de 

potenciação da Intermodalidade Logística centra-se na promoção do transporte ferroviário, descrita em 

seguimento. 
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Figura 6.2 - Espacialização de Atividades Económicas na Área de Estudo 

 

6.1.3. Modo Ferroviário 

6.1.3.1. Objetivos 

Os principais objetivos que se pretendem alcançar, com a promoção da intermodalidade logística e do modo 

ferroviário, na área do Quadrilátero são os seguintes: 

 Contribuir para o aumento da quota de mercado, em geral e de um modo gradual, do transporte 

ferroviário de mercadorias na área de estudo; 

 Contribuir para equilibrar a utilização dos diversos modos de transporte, mitigando a utilização do 

transporte rodoviário de mercadorias, e atraindo novos utilizadores ao modo ferroviário de 

mercadorias, nomeadamente dos que têm a sua base de distribuição/ movimentação de cargas 

assente no modo rodoviário exclusivo; 

 Permitir ganhos de competitividade propiciados por um funcionamento correto em rede e pela 

existência de infraestruturas de retaguarda adequadas à criação de valor na cadeia logística; 

 Redução das emissões poluentes resultantes do tráfego rodoviário de mercadorias; 

 Redução dos volumes de tráfego rodoviário/ congestionamento e da sinistralidade rodoviária. 

 

A promoção da intermodalidade logística por modo ferroviário deverá estar sempre suportada por estudos 

específicos, que relevem as necessidades e expectativas do tecido empresarial, por forma a garantir a 
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melhor e mais adequada interligação entre os vários agentes industriais e políticos, para que os 

investimentos necessários sejam rentabilizados e constituam uma mais-valia para a área de estudo. 

Para tal é fundamental a articulação do transporte ferroviário de carga com a rede nacional e regional de 

plataformas logísticas e a ligação aos principais portos e aeroportos, aspetos que a área de estudo 

apresenta e que se deve potenciar, com vista à melhoria da acessibilidade e mobilidade, com o objetivo de 

forçar um aumento relevante da quota de mercado e de assegurar padrões adequados de segurança, 

interoperabilidade e sustentabilidade ambiental. 

Além de que, o transporte ferroviário reúne todas as condições necessárias para se consolidar, no futuro, 

como o principal modo de transporte de mercadorias desde os portos da região (nomeadamente o de 

Leixões), sendo por isso particularmente válido para trajetos superiores a 100 km, nos quais adquirem maior 

relevância fatores como a melhoria das condições ambientais, o elevado preço dos combustíveis, assim 

como a necessária diminuição do consumo energético global, mas também como interligação a plataformas 

logísticas situadas em locais estrategicamente selecionados, constituindo uma ferramenta fundamental para 

fomentar o transporte ferroviário de mercadorias em distâncias inferiores a 100 km a partir do hinterland dos 

portos. 

As plataformas logísticas multimodais apresentam-se como uma opção alternativa estratégica para o 

desenvolvimento e consolidação de um transporte intermodal competitivo, capaz de competir com o 

transporte rodoviário em termos de confiança do cliente, fiabilidade nas entregas de mercadoria e, por 

último, no preço do serviço oferecido. 

6.1.3.2. Vantagens 

De um modo geral, pode-se referir que, como princípio geral, um comboio de mercadorias pode evitar, em 

média, a circulação de 20 camiões TIR de médio/ longo curso nas vias rodoviárias, partindo de uma carga 

máxima de 25 toneladas por camião e de um comboio-padrão de 500 toneladas líquidas. A esta opção de 

transporte está associada a redução igualmente das emissões de gases poluentes e partículas, do 

congestionamento, da sinistralidade e de outros custos ambientais, pelo que a aposta no transporte 

ferroviário de mercadorias deve ser uma decisão clara. 

Mas não são somente estas as vantagens gerais da opção pelo modo ferroviário no transporte de 

mercadorias que interessa relevar, apresentando seguidamente uma enumeração dos principais aspetos: 

 Fomento da intermodalidade, valorizando as estruturas e redes existentes e criando condições para 

o desenvolvimento do transporte ferroviário e o aproveitamento da capacidade portuária instalada; 

 Capacidade de transporte disponível e elevada na rede ferroviária; 

 Transporte de grandes quantidades de mercadoria ao longo de distâncias maiores e de forma 

rápida; 

 Elevada segurança de transporte/ reduzida sinistralidade; 

 Descongestionamento das infraestruturas rodoviárias e do atravessamento de veículos pesados nas 

áreas urbanas; 

 Reduzido impacto ambiental e transporte mais ecológico devido a reduzidas emissões de poluentes; 

 Reduzido consumo energético por unidade transportada; 

 Baixos custos por unidade transportada; 

 Conexão com outros meios de transporte, nomeadamente acessibilidade às plataformas portuárias 

e logísticas da envolvente. 
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A opção por cargas “contentorizadas” constitui-se fundamental para o modo ferroviário e para a conquista 

de novos clientes, na área de estudo, dado que um dos maiores potenciais de desenvolvimento para o 

transporte ferroviário como alternativa competitiva de transporte encontra-se no mercado das cargas 

“contentorizadas", conhecido como “transporte combinado”, onde a carga não sofre manipulações, sendo 

apenas transferida do camião para o comboio e depois para o navio, passando diretamente das vias 

rodoviárias para as ferroviárias e para o mar, ou vice-versa. 

6.1.3.3. Caracterização da proposta 

A intermodalidade logística, como definição estratégica desta fase de base às opções e propostas 

realizadas, assenta nas seguintes características fundamentais: 

 Permitir o crescimento das operações de transporte de mercadorias por modo ferroviário de um 

modo sustentado, assente nos principais pares origem/ destino do tráfego de mercadorias atuais 

(madeira, areias e cimento) e ganhando novos polos geradores e atractores, principalmente 

versando a exportação de produtos (dos clusters têxtil, couro, automóvel e eletrónica, 

principalmente); 

 Utilizar e potenciar os três eixos de exploração ferroviária existentes – Linha do Minho, Linha de 

Guimarães e, principalmente, Ramal de Braga; 

 Assegurar boa acessibilidade rodoviária ao modo ferroviário, nos vários pontos de acesso de 

mercadorias; 

 Assegurar espaços de desenvolvimento das plataformas logísticas necessárias à potenciação da 

intermodalidade e do transporte ferroviário. 

 

Em termos de descrição da proposta, e em maior detalhe, pretende-se nomeadamente centrar a promoção 

da intermodalidade logística nos seguintes dois vetores e pontos principais: 

 Promoção e dinamização dos interfaces logísticos ferroviários já existentes: 

o Promoção da Plataforma Tadim/ Aveleda como interposto de transferência de carga do 

modo ferroviário para o rodoviário e vice-versa, tanto para as funções já existentes de carga 

essencialmente de granel (madeira para as empresas de celulose, como materiais para a 

construção), assim como contentorizada através do transporte de carga fracionada; 

o Dinamizar o terminal em Lousado, junto do operador para o transporte de granéis sólidos de 

e para a região; 

o Modernização da infraestrutura ferroviária e dinamização do Terminal da Quimigal na 

estação de Barcelos, complementarmente por outras entidades interessadas; 

 Promoção e Dinamização da Atividade Logística por via ferroviária: 

o Divulgação e sensibilização junto das empresas e indústrias e respetivas associações, das 

condições existentes para o transporte de mercadorias por via ferroviária; 

o Promoção de estudos e inquéritos junto das empresas e indústrias transformadoras e 

exportadoras na região, com vista à avaliação da necessidade de completamento da 

infraestrutura pesada de transporte ferroviário e da hipótese de criação de uma maior 

dinâmica operacional da Plataforma de Tadim/ Aveleda, nomeadamente promovendo novos 

serviços, especialização e criação de valor aos produtos, para que cheguem ao destino final, 

através de carga fracionada, como produto final a ser consumido, em detrimento do modo 

rodoviário; 
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o Realização de ações de sensibilização, através da criação de grupos de pressão 

supramunicipais na região, junto das entidades governamentais para a necessidade urgente 

da modernização da Linha do Minho como infraestrutura fundamental ao desenvolvimento 

do transporte de mercadorias no Eixo Atlântico, em especial na ligação ao Porto de Leixões 

e Vigo e articulação com as principais plataformas logísticas existentes na região norte, em 

particular neste Eixo – Plataforma Logística de Leixões e Plataforma Transfronteiriça de 

Valença, e consequente desenvolvimento económico da região Norte. 

 

Face ao exposto e sendo consensual a importância da manutenção estratégica do transporte ferroviário no 

movimento de mercadorias e, se possível, da sua potenciação, considera-se que é o Terminal de 

Mercadorias de Tadim/ Aveleda que tem a melhor localização, dado que se localiza no centro geométrico da 

Área de Estudo. Neste sentido, esta infraestrutura deve ser equacionada para o desenvolvimento de um a 

Plataforma Logística Multimodal, aproveitando o seu posicionamento estratégico. Além disso, esta 

infraestrutura conta, na sua envolvente imediata, com: 

 O Mercado Abastecedor da Região de Braga (MARB), a funcionar desde 2002, que foi concebido 

como Centro de Logística e de Distribuição de Base Alimentar, concentrando-se ali uma grande 

diversidade de produtos e agentes económicos do setor alimentar e não alimentar; 

 O Centro de Transportes e Mercadorias do Baixo Minho, infraestrutura em materialização com cerca 

de 10 hectares de área localizada na freguesia de Vilaça (promoção pelo grupo TORRESTIR), nas 

imediações da localização já apontada no PROT-Norte para a então designada Área Logística 

Braga/Barcelos. 

 

Como base principal na definição desta proposta e conforme já anteriormente referido, está a avaliação das 

características físicas, de localização e potencialidades que um melhor e mais adequado aproveitamento do 

Terminal de Tadim/ Aveleda (terminal recente e com boas infraestruturas, com área de crescimento 

potencial) pode trazer para a área de estudo, permitindo igualmente serviços de gestão, manuseamento e 

armazenamento da carga, na área de influência que extravasa a área de estudo. 

Existindo, deste modo, já no terreno, bases sustentadas para o desenvolvimento da referida Plataforma 

Logística Multimodal, tirando proveito das sinergias existentes e do posicionamento estratégico do Terminal 

Ferroviário de Mercadorias de Tadim/ Aveleda, do Mercado Abastecedor da Região de Braga, do Parque 

Industrial de Celeirós e do Centro de Transportes de Mercadorias do Baixo Minho, bem como das boas 

acessibilidades macro, deverão ser equacionados outros desenvolvimentos que permitam impulsionar a 

dinâmica já existente, reservando novos espaços para possível expansão e estabelecimento de novas 

empresas, melhoria das ligações rodoviárias entre as escalas micro e macro e estabelecimento de parcerias 

capazes de catalisar esta intenção. 

Em termos de acessibilidade rodoviária, direcionado a sul, partilhando as infraestruturas do Parque 

Industrial de Celeirós que lhe é adjacente, esta zona proposta estabelece ligação à EN14 e Circular de 

Braga através do Nó de Celeirós. Direcionado a norte é também possível estabelecer ligação à EN103, via 

que serve os Parques Industriais de Sequeira e Seixal, acedendo assim ao IC14/ A11 no nó de Ferreiros. 
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Figura 6.3 – Localização Proposta para a Plataforma Logística Multimodal na Área de Estudo 

 

 

Figura 6.4 – Espaço e Infraestruturas Existentes na Localização Proposta para a Plataforma Logística Multimodal 
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Esta definição e proposta apresentada carece de desenvolvimentos futuros fundamentais, nomeadamente a 

elaboração de estudos específicos de procura, dimensionamento e de definição do desenho funcional da 

plataforma (Master Plan), bem como de avaliação de viabilidade económico-financeira e modelos de gestão: 

 Estudo de Procura que permita aquilatar do interesse atual e potencial do espaço, realizando 

inquéritos junto das empresas e indústrias transformadoras e exportadoras da região, previsões de 

crescimento, oferta de serviços a considerar e captáveis, análises de benchmarking, realçando-se a 

necessidade de inquirir entidades públicas, associações industriais e de transportadores, empresas 

mais significativas (com caráter exportador, volume de negócios e carga relevantes) e obter dados 

pormenorizados do volume e serviços de transporte atuais, permitindo definir a Plataforma Logística 

como local à escala do espaço Quadrilátero ou regional (região Norte); 

 Estudo de Conceção da Plataforma Logística, que permita considerar as infraestruturas de acesso 

existentes e necessárias (rede rodo e ferroviária, atuações futuras na rede, procura atual e 

estimativa futura, propostas de melhoria na rede), estudo de tráfego, estudo de impacte ambiental, a 

distribuição e conceção dos vários espaços afetos, nomeadamente e caso sejam relevantes: 

serviços logísticos, distribuição, armazenagem, articulação intermodal, serviços acessórios, etc.; 

 Estudo de Viabilidade Económico-Financeira e de Modelo de Gestão da Plataforma, aquilatando 

dos custos, benefícios, financiamento, incentivos (fiscais, por exemplo), receitas, rentabilidade, 

viabilidade em geral, aspetos jurídicos, gestão futura e modelo de faseamento e implementação, 

plano de negócios, de exploração e de comercialização/ marketing, entre outros aspetos. 

 

Faz parte da estratégia de desenvolvimento do município de Guimarães, como fator da promoção, 

revitalização e dinamização de toda a atividade económica da região em particular da região do Vale do Ave, 

que se promova um estudo de avaliação da ligação ferroviária direta Guimarães – Braga, com vista à 

promoção do transporte de mercadorias assim como de passageiros, apresentando o município de Braga 

igualmente interesse na efetivação desta ligação. 

 

As propostas desenvolvidas, e justificadas no ponto 2.2.1, ao nível do transporte ferroviário de passageiros 

na conexão direta Braga – Guimarães visaram traduzir uma primeira abordagem conceptual de uma 

situação de maximização da procura de passageiros e minimização dos impactes em termos de 

investimento e exploração da nova ligação. Foi possível concluir que mesmo nestas circunstâncias, nas 

condições sociodemográficas e económicas atuais e que se perspetivam num futuro relativamente alargado, 

a sua concretização não se afigura viável, havendo alternativas mais adequadas noutros modos e uma rede 

física já instalada, pese embora os benefícios da sustentabilidade ambiental ao nível das emissões GEE 

não sejam desta forma privilegiados.  

Tomando o desenvolvimento apontado pelos municípios para a revitalização dos espaços de atividade 

económica, este equaciona a possibilidade da ligação ferroviária interligar o dominado arco Industrial de 

Guimarães, começando em Vizela passando por Silvares, onde se pretende criar um interposto de logística, 

AvePark, interligação com o Terminal Tadim/Aveleda em direção a Braga e posteriormente a Barcelos, 

articulando-se nesta zona com a linha do Minho, reforçando as ligações sobre o eixo Porto/Galiza. Tal 

compreende necessariamente uma extensão claramente superior à avaliada no âmbito do estudo – 

implicando investimentos mais avultados - e com um potencial de captação de passageiros claramente mais 

diminuto já que serve territórios de ocupação mais esparsa e dificilmente os espaços centrais das sedes de 

concelho e núcleos relevantes.  

Facilmente se conclui que desta forma a aposta na construção da nova infraestrutura dificilmente se 

sustentará de forma equilibrada no mercado de passageiros e de mercadorias, sendo que este último terá 

de ser o principal motor à sua viabilização. Como discutido anteriormente, os requisitos para a captação de 

procura de transporte ferroviário por parte do segmento das mercadorias são mais restritivos que os do 
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segmento de passageiros, na medida em que são claramente condicionados pela natureza da carga, 

distâncias de percurso e a possibilidade de serviço de adução direta aos polos de produção, o que 

necessariamente condiciona o desenvolvimento espacial da nova infraestrutura.  

Não obstante os evidentes esforços realizados na etapa de caracterização e diagnóstico do estudo no 

sentido de obter informação detalhada sobre os fluxos de mercadoria gerados e atraídos na área de estudo 

e as razões subjacentes às opções modais tomadas – Inquérito às Mercadorias -, facto é que os resultados 

obtidos ficaram muito aquém do desejável dada a fraca adesão por parte dos potenciais interessados: as 

empresas/polos a servir. Considera-se por isso que o retomar desta recolha de informação poderá constituir 

a ação de arranque para que se possa efetivamente avaliar a necessidade de construção de nova 

infraestrutura ferroviária pesada e sua viabilização centrada na perspetiva do transporte de mercadorias. 

Este estudo a ser transformado em viabilidade técnico-económica terá de se fundamentar estudo de 

procura que avalie em primeiro lugar as necessidades das empresas já instaladas no escoamento dos seus 

produtos da região por via férrea – e em particular em direção ao norte da Galiza, em contraponto aos 

restantes mercados potenciais, se se considerar o trecho Tadim/Aveleda a Barcelos -, compreendendo 

igualmente uma avaliação prospetiva do potencial de desenvolvimento a médio longo/prazo dos Polos e 

Zonas Industriais existentes e previstas vierem a crescer no sentido de viabilizarem a procura de uma 

infraestrutura pesada, em detrimento da rede de estradas existentes de elevada capacidade instalada, tanto 

no transporte de mercadorias como de passageiros.  

Só já à luz desta informação de base relativa ao potencial de captação de mercado será possível avançar 

de forma consolidada para o detalhe da avaliação técnico-económica e de sustentabilidade ambiental, 

através de uma análise multicritério que avalie as dificuldades de implantação de um novo corredor 

ferroviário pesado, já de si com uma ocupação urbana densa e orografia difícil, respetivas implicações 

urbanísticas, sociais e financeiras que a mesma linha pressupõe num horizonte a médio/longo prazo. O 

mesmo também deve estar consubstanciado e orientado com as políticas de transporte nacionais e de 

conectividade à rede transeuropeia em particular nas ligações ao exterior.  

 

Neste âmbito será de referir que as políticas definidas no PETI3+ é que se desenvolvam “hinterlands” fortes 

e esta região do Quadrilátero e Vale do Ave poderá contribuir para fortalecer o “hinterland” do porto de 

Leixões, passando este a ser um porta de saída e entrada para os bens transacionáveis nesta região e 

globalmente na região norte. Também a conectividade principal à Europa passa pelo Eixo Atlântico que 

nesta região aponta para o eixo Aveiro/Salamanca em detrimento do Eixo Porto/Galiza (Vigo) através da 

linha do Minho, como se pode observar na figura seguinte até ao horizonte 2020.  
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       Fonte: http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm 

Figura 6.5 – Rede Transeuropeia ferroviária 

 

6.1.3.4. Entidades a envolver 

Dado que as atividades e a promoção da Plataforma Logística Multimodal são complexas, considera-se que 

os estudos subsequentes desta proposta devem ser responsabilidade e desenvolvidos pelo Centro 

Inteligente de Gestão da Mobilidade (CIMOB), na sua vertente operacional, envolvendo forçosamente 

outras entidades, realçando-se: 

 Empresas Industriais dos principais Clusters exportadores, nomeadamente Têxtil, Couro (Calçado) 

e Automóvel e Eletrónica; 

 Associações Industriais, Empresariais e de Cooperação, nomeadamente a Associação Industrial do 

Minho (AIMinho), a AICEP Portugal Global (Agência para o Investimento e Comércio Externo de 

Portugal), Centro Tecnológico do Calçado, CITEVE – Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do 

Vestuário de Portugal, APLOG - Associação Portuguesa de Logística, APOL - Associação 

Portuguesa de Operadores Logísticos; 

 Operadores Logísticos; 

 Câmaras Municipais; 

 Operadores Ferroviários de Carga: CP Carga e Takargo; 

 Gestora da Infraestrutura Ferroviária REFER. 
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Como no decorrer das primeiras fases de desenvolvimento do presente estudo não foi possível obter 

informação de detalhe, nomeadamente a que se pretendia obter através dos inquéritos às principais 

empresas e polos logísticos, o trabalho de maior aprofundamento das capacidades exportadoras e setores 

relevantes deve ser realizado de um modo mais direto e envolvente no desenvolvimento subsequente da 

presente proposta, sendo que para os principais empregadores e áreas/ polos logísticos a informação pode 

ser obtida através dos Planos de Mobilidade de Empresas e Polos propostos (ponto 6.2.2 em seguimento). 

A possibilidade de transferência modal para o modo ferroviário no transporte de matérias-primas para as 

indústrias e de escoamento dos produtos manufaturados para o território nacional e exportação serão os 

aspetos fulcrais nas eventuais futuras atividades de contacto com o setor industrial, associações, 

operadores de transporte e gestores de infraestruturas. 

 

Para uma primeira seleção de empresas a envolver consideraram-se, através de uma análise mais 

específica realizada, a identificação de clusters, sobressaindo a indústria têxtil como a que tem o maior peso, 

seguindo-se os clusters do Couro (Calçado), Automóvel e Eletrónica. 

Embora estes clusters de atividades industriais, em torno das quais se estrutura a economia local, tenha 

diminuindo a sua capacidade para manter o nível de emprego anterior, apresentam ganhos de 

produtividade que os mantêm em posições competitivas. 

Verifica-se, portanto, uma especialização da base produtiva em toda esta região, com bastante dinâmica e 

industrialização, onde a estrutura produtiva é marcada pela relevância das indústrias têxteis e da indústria 

do vestuário, sendo que a sua forte especialização permite esta definição de cluster industrial. 

Em termos empresariais, no núcleo central deste cluster existem: 

 grandes e médias unidades integradas (fiações/ tecelagens/ acabamentos), orientadas para a 

produção de tecidos de alta qualidade para as indústrias da confeção ou da decoração e fortemente 

exportadoras; 

 unidades de tecelagens especializadas na produção de têxteis-lar, que se tem afirmado como um 

dos segmentos têxteis de maior dinamismo na exportação, pela aposta na diferenciação, na criação 

de marcas próprias, no lançamento de novos conceitos de retalho e no desenvolvimento de 

produtos inovadores para consolidar a sua posição nos mercados; 

 unidades especializadas na produção de tecidos de malha e fabrico de vestuário de malha, bem 

como unidades de grande dimensão orientadas para a confeção em tecido, trabalhando 

essencialmente para grandes marcas internacionais ou vendendo com marca própria (também em 

franchising). 

 

Ainda dentro do cluster Têxtil, verifica-se uma importância acrescida dos têxteis especiais, sobretudo 

destinados à indústria automóvel (por exemplo para os assentos) e de uma unidade especializada em 

peças de vestuário para desporto de alta competição. A envolver, também na auscultação e inquéritos a 

realizar, deverá ser considerado o CITEVE – Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de 

Portugal, com localização em Vila Nova de Famalicão. 

Outro cluster relevante é o que se pode designar como Cluster Couro (Calçado), dada a localização de 

grandes empresas exportadoras e como resultado da cooperação empresarial dinamizada pelo Centro 

Tecnológico do Calçado, que levou à introdução de novas tecnologias de fabrico e de novos modos de 

organização. Em termos empresariais, o seu núcleo central é constituído por um conjunto de empresas 

nacionais de média ou grande dimensão, mas com diferentes modos de posicionamento no mercado, desde 

as que fornecem as grandes marcas internacionais, passando pelas que se orientam para segmentos em 
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que o elemento mais valorizado é o design estético, até às que se impõem pela aquisição de marcas e pela 

forte internacionalização das suas operações, sem perder a base de fabrico em Portugal. 

No que respeita ao cluster Automóvel e Eletrónica, carateriza-se pela existência de algumas unidades de 

cablagens elétricas, por uma grande unidade de fabrico de pneus e por empresas especializadas em 

hardware eletrónico para o automóvel, em especial nos equipamentos áudio e nos sistemas de navegação, 

portanto empresas fortemente exportadoras. 

O cluster Plásticos, bem como o cluster Equipamentos, apesar de menos relevantes, têm algum significado 

e importância setorial, também com vertente exportadora. 

Menos exportadores ou não tendo correspondência direta em fluxos de mercadorias, realça-se ainda: 

 o cluster da Construção, que ganhou dimensão e dinamismo nesta região, encontra-se atualmente 

em crise acentuada, tendo algumas empresas sido incorporadas em grandes grupos do setor ou 

entrado em insolvência nos últimos anos; 

 o cluster Comunicação/ Informação, existindo um polo dinâmico de empresas de software e 

serviços informáticos, organizado em torno de empresas de software empresarial, multimédia e 

serviços informáticos e de consultadoria em telecomunicações. 

 

A estes clusters associa-se um forte dinamismo universitário, centrado na Universidade do Minho, nos seus 

centros de I & D, bem como um conjunto de centros e parques tecnológicos e uma forte inovação 

empresarial que devem ser tidos em consideração. 

O quadro seguinte sintetiza as principais empresas elencadas e a envolver, numa primeira fase, na análise 

da Plataforma Logística Multimodal. 

 

Quadro 6.1 – Listagem Preliminar de Empresas a Envolver na Análise da Plataforma Logística Multimodal 

Cluster Principais Empresas Elencadas 

Têxtil 

António de Almeida & Filhos – Têxteis (Guimarães) 

Coelima (Guimarães) 

Empresa Têxtil Nortenha (Famalicão) 

Filobranca (Famalicão) 

Fmoda Indústria Têxtil (Guimarães) 

Folkers (Braga) 

Impetus (Barcelos) 

Irmãos Vila Nova (Salsa) (Famalicão) 

Lameirinho (Guimarães) 

Naturapura (Braga) 

Orfama (Braga) 

P&R Têxteis (Barcelos) 

Ricon (Famalicão) 

Riopele (Famalicão) 

Somelos (Guimarães) 

Tebe/ Posolis (Barcelos) 

TMG (Famalicão) 

CITEVE – Centro Tecnológico (Famalicão) 

Couro (Calçado) 
Aco (Famalicão) 

AMF Albano Miguel Fernandes (Guimarães) 
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Cluster Principais Empresas Elencadas 

Camport (Guimarães) 

Gabor Portugal (Barcelos) 

Kyaia – Fortunato O. Frederico (Guimarães) 

Otter (Guimarães) 

Automóvel & Eletrónica 

Blaupunkt (Braga) 

Cabelte (Famalicão) 

Coindu (Famalicão) 

Continental Mabor (Famalicão) 

Delphi Grundig (Braga) 

Leonische (Guimarães) 

Plásticos 
Celoplás/ Nanologic ( Barcelos) 

Fibope (Barcelos) 

Equipamentos 

Amtrol Alfa (Guimarães) 

Petrotec (Guimarães) 

Actaris (Famalicão) 

Leica (Famalicão) 

Cachapuz (Braga) 

 

6.1.3.5. Estrutura de custos 

A estrutura de custos para um proposta deste tipo distribui-se, pelo menos, pela elaboração dos estudos 

técnicos de detalhe já referenciados, aquisição de terrenos, infraestruturação dos mesmos e realização dos 

acessos rodo e ferroviários, atração e negociação com as empresas candidatas a utentes da plataforma, 

administração futura dos espaços e serviços comuns. 

Com base nos investimentos previstos ao nível da Rede Nacional de Plataformas Logísticas lançadas pelo 

governo português em 2006, pode-se considerar que para a instalação de uma Plataforma Logística com 

cerca de 7,5 a 15 hectares (dimensão máxima admissível na zona), será estimável que o investimento total 

ronde 10 a 20 milhões de euros, incluindo a própria plataforma e a melhoria dos respetivos acessos rodo e 

ferroviários necessários, sendo estes valores meramente indicativos. 

6.1.3.6. Financiamento 

A indicação da melhor ou melhores soluções para o financiamento desta proposta, nesta fase, torna-se 

extremamente difícil, dado que está dependente de múltiplos aspetos, desde logo a eventual atratividade 

desta solução, possibilidade de participação pública e privada no projeto, etc.. 

A definição realizada para a Rede Nacional de Plataformas Logísticas, elemento mais recente neste tipo de 

propostas a nível nacional, considerou que as mesmas eram áreas de apetência privada, sendo a sua 

gestão atribuível a uma sociedade comercial de capitais privados, públicos ou mistos com o objeto de 

instalar e gerir a plataforma logística, e responsável pelo cumprimento do contrato de exploração celebrado 

durante 30 anos. A avaliação dessa rede considerou, à data, as mesmas autossustentáveis, com 

capacidade de endividamento, apresentando taxas internas de rentabilidade muito atrativas, com capitais 

alheios na ordem dos 30% das necessidades de financiamento. 

Qualquer desenvolvimento sobre este prisma terá que se enquadrar na atual conjuntura económico-

financeira e na avaliação que deverá ser realizada ao nível do Estudo de Viabilidade Económico-Financeira 

e de Modelo de Gestão da Plataforma, aquilatando dos custos, benefícios, financiamento, incentivos (fiscais, 

por exemplo), receitas, rentabilidade, viabilidade em geral, aspetos jurídicos, gestão futura e modelo de 
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faseamento e implementação, plano de negócios, de exploração e de comercialização/ marketing, entre 

outros aspetos. 

Em resumo, numa fase subsequente, podem ser avaliadas as potenciais e aplicáveis fontes de 

financiamento dos custos de investimento associados à implementação desta proposta, quer através de 

fundos comunitários (cofinanciamento comunitário ao investimento, no âmbito dos quadros de apoio em 

vigor ou previstos), setor público (proveniente do Orçamento de Estado, Setor Empresarial do Estado, 

Municípios, incluindo a componente de comparticipação nacional do cofinanciamento comunitário ao 

investimento) ou setor privado (financiamento de projetos pelo setor privado através da banca comercial, 

mercado de capitais, ou outros, normalmente associados a uma participação através de contratos de 

concessão de longa duração). 

6.1.4. Modo Marítimo 

6.1.4.1. Objetivos 

Existe um reforço, em curso, da importância estratégica nacional e internacional do Porto de Leixões e da 

atividade económica da Região Norte, materializado através dos recentes investimentos efetuados e 

perspetivados para o complexo do Porto de Leixões (investimentos diretos do complexo e os relacionados 

com os seus acessos terrestres e marítimos), desenvolvimentos estes que o configuram como uma 

importante plataforma do tráfego de mercadorias especialmente vocacionado para o desenvolvimento do 

tráfego marítimo de curta distância, principalmente com a Europa do Norte. 

A criação da Plataforma Logística de Leixões constitui um suporte complementar ao porto, no que se refere 

às cadeias logísticas que passam por Leixões, bem como poderá vir a constituir um elemento importante 

para a logística do Grande Porto e até da área do Quadrilátero, servindo de interface para a distribuição 

capilar, atendendo à localização face aos principais eixos rodoviários e ferroviários que servem esta 

infraestrutura. Esta Plataforma Logística de Leixões é formada por dois polos: o Polo 1 – Gonçalves, situado 

junto às instalações concessionadas à Silos de Leixões, e o Polo 2 – Gatões/ Guifões, situado sobre o nó 

da VRI – Via Regional Interior que dá acesso ao porto de Leixões. Os acessos rodoviários apoiam-se na 

VRI – Via Regional Interior, autoestrada que estabelece a ligação do Aeroporto Francisco Sá Carneiro à A4, 

autoestrada Matosinhos - Bragança, sendo que se encontra prevista a construção de um terminal ferroviário 

de mercadorias, junto ao Polo 2, com ligação à Linha de Leixões e, portanto, à área de estudo e à Linha do 

Minho e ao Ramal de Braga. 

Deste modo, embora numa “segunda derivada” em termos de proposta formulada para o Transporte de 

Mercadorias, igualmente numa perspetiva de potenciação da Intermodalidade Logística, a promoção do 

modo e transporte marítimo, não deve ser dissociada da potenciação que venha a ser realizada para o 

transporte ferroviário, numa lógica de intermodalidade e multimodalidade mas também de complemento ao 

transporte rodoviário, intrinsecamente o principal modo de transporte em Portugal e na área de estudo, 

conforme a caracterização e diagnóstico o demonstraram. 

6.1.4.2. Caracterização da proposta 

Em termos de ações a desenvolver, pretende-se nomeadamente centrar a promoção da intermodalidade 

logística no vetor de promoção e dinamização do transporte marítimo e da atividade logística, em 

interligação com o transporte ferroviário e as interfaces logísticas ferroviárias já existentes e a potenciar, 

através dos seguintes pontos principais: 

 Promoção principalmente do Porto de Leixões (mas também Viana do Castelo) e das interfaces 

ferroviárias como estruturas de potenciação do modo marítimo, fundamentalmente versando as 

exportações das empresas e atividades da área de estudo; 
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 Divulgação e sensibilização junto das empresas e indústrias e respetivas associações, das 

condições existentes para o transporte de mercadorias por via marítima (associado ao 

desenvolvimento do Porto de Leixões), em complemento do transporte ferroviário (principalmente as 

relações com o concelho de Braga). 

 

6.1.4.3. Entidades a envolver 

Esta promoção do modo marítimo até assim interligada com a proposta de promoção do modo ferroviário, a 

qual será desenvolvida e gerida pelo Centro Operacional do CIMOB. Deverá envolver forçosamente outras 

entidades, realçando-se as Associações Industriais e Empresariais, os Operadores Logísticos, as Câmaras 

Municipais, os principais Operadores Ferroviários de Carga: CP Carga e Takargo, as Gestoras da 

Infraestruturas Portuárias APDL (Administração dos Portos do Douro e Leixões, S. A.) e APVC 

(Administração do Porto de Viana do Castelo, S. A.) e a Gestora da Infraestrutura Ferroviária REFER. 

6.2. Garantir a Acessibilidade Logística Rodoviária 

6.2.1. Corredores Intermunicipais 

A etapa de caracterização e diagnóstico permitiu identificar um conjunto de polos de caráter 

dominantemente industrial cuja acessibilidade apresenta já algum condicionamento resultante dos níveis de 

saturação dos seus principais eixos de acesso, sendo essa informação sintetizada na figura seguinte. Esta 

figura permite identificar quatro zonas diferenciadas em que esta situação se apresenta com maior 

expressão, ocorrendo estas em Braga, Guimarães e Vila Nova de Famalicão, fazendo-se aí sentir de uma 

forma mais expressiva a sul da sede de concelho. 

 

Em termos de saturação viária constata-se que o concelho de Barcelos não apresenta qualquer troço em 

situação limite, sendo que os polos de natureza industrial se encontram moderadamente condicionados. Tal 

resulta de algum condicionamento do eixo da EN205, quase na totalidade do seu desenvolvimento poente 

no concelho, bem como do setor poente da Circular à sede de Concelho, podendo ter impacte direto, ainda 

que moderado, na Zona Industrial de Gilmonde e de forma indireta nos espaços industriais localizados 

sobre o desenvolvimento da EN103 a poente da sede de concelho (Parque Industrial de Vila Frescainha e 

zonas industriais de Vila Frescainha e Mariz). 

 

Importa perceber em que medida estes condicionamentos se poderão ver suprimidos ou mitigados, em 

particular através das intervenções equacionadas no âmbito da rede intermunicipal, mas também através de 

outras propostas de hierarquia inferior que permitam essa articulação ou que por si só possam vir a reduzir 

os constrangimentos existentes. 
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BARCELOS BRAGA GUIMARÃES VILA NOVA FAMALICÃO 

BAC 
1 ZI de Gilmonde BRG 

1 ZI de Adaúfe 
GMR 

1 

ZI Urgezes 

VNF 
1 

PI Vilarinho das Cambas 

BAC 
2 

PI Vila Frescainha 
S.Pedro 

BRG 
2 ZI de Padim da Graça ZI Candoso-Santiago PI Meães 

BAC 
3 

ZI Vila Frescainha S. 
Martinho 

BRG 
3 ZI de Celeirós 

GMR 
2 

ZI Quinta do Lameirinho ZI Vilarinho Park 

BAC 
4 ZI Mariz BRG 

4 ZI de Pitancinhos ZI Monte-Gondar 

VNF 
2 

ZI de Carvalhosa 

BAC 
5 ZI Vilar do Monte BRG 

5 ZI de Sobreposta 
GMR 

3 

ZI Brito ZI de Lousado 

BAC 
6 ZI Lijó BRG 

6 ZA de Nogueira PI Pevidém ZI de Carqueijos 

BAC 
7 

ZI Tamel (S. Leocádia e 
S. Verrisimo) 

BRG 
7 ZA de Frossos 

GMR 
4 

ZI VilaNova de Sande 
VNF 

3 ZI de Ribeirão 

BAC 
8 ZI Ponte BRG 

8 ZA de Sequeira PI São Joao da Ponte 

VNF 
4 

ZI S.Tiago das Antas 

BAC 
9 ZI Várzea e Rio Covo BRG 

9 
Centro Empresarial de 
Braga ZI Monte Carreira ZI de Cabeçudos 

BAC 
10 PI Rio Covo – Sta Eulália BRG 

10 ZI de Dume ZI Fermentões ZI de Vila Meã 

BAC 
11 Feitosa (Ind. Extrativa) BRG 

11 ZI Navarra 
GMR 

5 

ZI Pencelo 
VNF 

5 ZI de Jesufrei 

BAC 
12 ZI Pousa BRG 

12 Fojo (Indústria Extrativa) ZI Selho-S.Lour. 
VNF 

6 ZI de Marvila 

  BRG 
13 ZI de Sete Fontes 

GMR 
6 

Avepark 
VNF 

7 ZI de Fages 

  BRG 
14 ZI Braga ZI da Quinta 

VNF 
8 Airão (Ind. Extractiva) 

    PI Linhares 
VNF 

9 
ZI Pousada de 
Saramagos 

    

GMR 
7 

ZI Carvalheiras 
VNF 
10 ZI Mouquim 

    EI S. Romão   

    ZI Guardizela   

    ZI Mide   

    GMR 
8 Silvares   

Figura 6.6 – Principais polos de natureza empresarial/industrial 
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No contexto da área de estudo serão os polos localizados no território de Vila Nova de Famalicão que se 

encontram sob maior condicionamento. Pese embora a sua maior acessibilidade face às infraestruturas 

portuárias e aeroportuárias da envolvente, constata-se a existência de eixos viários de capacidade 

condicionada, como sejam a EN206 na ligação a Joane – com implicações na operação da Zona Industrial 

de Pousada de Saramagos – e particularmente a EN14, que a sul da sede de concelho articula polos 

geradores de mercadorias de natureza industrial mas também comercial. Neste âmbito serão de referir os 

parques industriais de Vilarinho das Cambas e Meães e as zonas industriais de Carvalhosa, Lousado e 

Carqueijo, bem como o núcleo Vilarinho Park onde se concentram espaços comerciais de dimensão 

relevante. Em ambas as situações encontram-se previstas intervenções ao nível da rede supramunicipal 

que sustentam a melhoria das condições de acessibilidade aos polos de maior condicionamento (vide 

Figura 6.7). 

 

Figura 6.7 – Principais condicionamentos a polos empresariais/industriais (Vila Nova de Famalicão) 

 

A concretização da variante à EN14 (vide Figura 6.8) apresenta-se como a pedra basilar na resolução os 

constrangimentos identificados. Estabelecendo-se essa variante como suporte ao atravessamento da sede 

de concelho terá um efeito positivo na redução das solicitações de tráfego sobre o corredor atual da EN14, 

que cruza superiormente, em particular no troço a sul desde núcleo sobre o qual acedem diretamente vários 

espaços de natureza comercial e logística.  

Por outro lado esta variante permite deter de uma ligação mais direta entre estes polos relativamente à rede 

de hierarquia superior, sobre a qual se encontra prevista a concretização de um nó adicional a poente do 

existente. Este nó sobre a A7 articula-se para norte com o corredor da variante à EN14 e para sul com um 

outro troço que estabelece ligação ao atual corredor da EN14, servindo no seu desenvolvimento forma 

direta a Zona Industrial de Ribeirão.  
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No desenvolvimento da variante para sul da nova ligação à A7, e ainda no território concelhio encontra-se 

preconizado um nó a partir do qual se estabelecem ligações aos espaços industriais, quer para norte do 

novo corredor quer para sul, sendo estas já sustentadas por vias de iniciativa e gestão municipal, permitindo 

assim corrigir as debilidades inicialmente detetadas como de maior intensidade para os parques industriais 

de Vilarinho das Cambas e Meães e as zonas industriais de Carvalhosa, Lousado e Carqueijo. 

 

Figura 6.8 – Reforço da acessibilidade a polos de natureza industrial (VNFamalicão Sul - Variante EN14) 

 

Já as propostas estabelecidas relativamente à variante à ER206 poderão ser solução para os 

constrangimentos identificados na Zona Industrial de Pousada de Saramagos, que se desenvolve ao longo 

do eixo da atual ER206 o que permitirá estabelecer um serviço mais fluído a estes polos a partir da sede de 

concelho e da rede de Autoestradas. 
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Figura 6.9 – Reforço da acessibilidade a polos de natureza industrial (Vila Nova de Famalicão Norte) 

 

Os restantes polos presentes em território de Vila Nova de Famalicão apresentam níveis de 

condicionamento mais moderado não beneficiando de forma direta de outras intervenção que se possam 

equacionar ao nível da estrutura viária intermunicipal como prioritárias. Relativamente à zona industrial de 

Fages o condicionamento apontado refere-se à saturação sobre o eixo da EM571-2, que se verifica de 

forma moderada, pese embora o seu percurso atravesse espaços de consolidação urbana. Já no que se 

refere Zona Industrial de Mouquim, o condicionamento impõe-se sobre o eixo da atual ER206 junto à 

circular a Vila Nova de Famalicão e de forma menos expressiva que no seu restante desenvolvimento. 
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Já no que se refere à saturação viária nos polos identificados no concelho de Braga, esta é evidente em 

parte dos troços da circular à sede de concelho, bem como em alguns eixos de penetração sobre os quais 

se localizam ou são servidos espaços geradores de mercadorias (vide Figura 6.10), como sejam: 

 a Av. do Cávado (ex-EN101) a norte da sede de concelho, com implicações nas zonas industriais 

de Pitancinhos (BRG 4) e Adaúfe (BRG 1); 

 também a norte o desenvolvimento da EN201 na envolvente à Zona de Armazenagem de Frossos 

(BRG 7)  e Zona Industrial de Dume (BRG 10); 

 a EN103 a poente da sede de concelho, onde se localiza a Zona de Armazenagem de Sequeira 

(BRG8). 

 

Adicionalmente constata-se que alguns dos polos de Braga se encontram a distância superior a 40 minutos 

das infraestruturas portuárias e aeroportuárias que servem a área de estudo, como é o caso das zonas 

industriais de Navarra (BRG11) e Sobreposta (BRG5) no extremo nascente do concelho. A concretização 

do conjunto de variantes à circular de Braga poderá vir a encurtar estas distâncias temporais, bem como a 

mitigar os condicionamentos de parte dos núcleos já condicionados. 

 

Figura 6.10 – Principais condicionamentos a polos empresariais/industriais (Braga) 

 

Neste âmbito a concretização da variante do Cávado (vide Figura 6.11) permite uma estruturação destes 

espaços industriais e a sua articulação praticamente direta com a rede de autoestradas.  
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Figura 6.11 – Reforço da acessibilidade a polos de natureza industrial (Braga) 

 

Ainda que com benefícios positivos em termos de equilíbrio do tráfego nos eixos penetrantes da cidade e da 

circular atual, será de alertar que esta intervenção não permite solucionar os constrangimentos identificados 

sobre o eixo da EN103 de que objeto a zona industrial de Sequeira, podendo eventualmente agudizá-los 

uma vez que assim é potenciada uma articulação mais direta relativamente ao IC4/A11 através do nó de 

Ferreiros. Complementarmente, será de referir que a afirmação plena do centro logístico multimodal que se 

pretende sustentar em torno do terminal ferroviário de mercadorias de Tadim/Aveleda, poderá estar 

condicionada à possibilidade encontrar uma solução de nível local que venha a aumentar a capacidade das 

ligações aos pontos de articulação já existentes (nós de Ferreiros e de Celeirós), ou à diversificação das 

mesmas. 

No caso de Guimarães (vide Figura 6.12),admite-se que existam condicionamentos em termos de saturação 

viária nos polos servidos pela EN101 a norte da sede de concelho, onde se enquadram nomeadamente a 
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Zona Industrial de Fermentões (GMR4) e Pencelo (GMR5), e a sul por condicionamento de troços da EN105, 

a Zona Industrial de Urgezes e de Candoso-Santigo (GMR1), pese embora para este último a acessibilidade 

à rede de autoestradas se encontre assegurada através do nó de Guimarães Sul (IP/A7) que existe na sua 

envolvente imediata. 

 

Figura 6.12 – Principais condicionamentos a polos empresariais/industriais (Guimarães) 

 

Constata-se também que, à semelhança de Braga, os núcleos industriais distam 30 a 40 minutos das 

infraestruturas relevantes, sendo que apenas o núcleo do extremo norte, - composto pelo AvePark, zona 

industrial da Quinta e Parque Industrial de Linhares (GMR6) – se encontra a mais de 40 minutos das 

infraestruturas referidas. Esta assimetria, bem como os restantes condicionamentos, poderão vir a ser 

mitigados pela concretização da Variante à Nacional101 (Arco Industrial Silvares – AvePark), que constitui 

uma das intervenções mais relevantes no contexto da rede supra-municipal. Esta desenvolve-se a poente 

do atual corredor da EN101, servindo de forma praticamente direta as zonas industriais de Pencelo, de 

Corvite e de Fermentões, permitindo estabelecer já através da rede municipal ligação direta a Silvares já 

sobre o nó do IP9/A11. Também o Parque Industrial de S. João da Ponte, já a nascente da atual EN101 virá 

a beneficiar da mesma ligação ao nó de Silvares, apoiada numa via de nível municipal. 

Legenda

 Densidade Populacional (Resid/ha)

< 20

20-30

30- 40

40-50

> 50

Hierarquia Rede Rodoviária

Auto-estrada /IP

Auto-estrada/IC

Rede Estruturante-EN

Rede Estruturante-EN Proposta

Rede Estruturante-OE

Rede Estruturante-OE Proposta

Rede Municipal Principal Proposta

Rede Municipal Principal

Rede Municipal Secundária

Rede Urbana Coletora

Rede Urbana Coletora Proposta

Rede Urbana Distribuição

Legenda

ResultadosModelacao

Níveis de saturacao de tráfego

0% - 50%

50% - 75%

76% - 90%

91% - 100%

101% - 141%

Hierarquia Rede Rodoviária

Auto-estrada /IP

Auto-estrada/IC

Rede Estruturante-EN

Rede Estruturante-EN Proposta

Rede Estruturante-OE

Rede Estruturante-OE Proposta

Rede Municipal Principal Proposta

Rede Municipal Principal

Rede Municipal Secundária

Rede Urbana Coletora

Rede Urbana Coletora Proposta

Rede Urbana Distribuição

IntervençãoPrioritária

GMR6

GMR1

GMR5

GMR4
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Figura 6.13 – Reforço da acessibilidade a polos de natureza industrial (Guimarães) 

 

6.2.2. Polos Industriais e Empresariais 

Os planos de mobilidade de empresas e grandes geradores não tem como objetivo principal a análise dos 

problemas de logística, mas antes pelo contrário procurar medidas que resultem numa repartição modal dos 

funcionários e visitantes mais equilibrada. Considera-se por isso que terão aplicabilidade no caso de 

espaços industriais/empresariais que possuam um elevado número de funcionários, situação que se 

colocará para parte dos polos analisados da área de estudo, sendo que nestas condições as metodologias 

já explanadas no ponto 4.2.3 deverão ter as adaptações necessárias, dado que as necessidades dos seus 

utilizadores/visitantes possuem as especificidades próprias associadas ao transporte de mercadorias muitas 

vezes suportado por tráfego pesado. 

Assim, na sua aplicação ao caso presente, recomenda-se que os planos de mobilidade de empresas e 

grandes geradores que tenham um caráter essencialmente industrial devam ter em consideração os 
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problemas associados ao transporte de mercadorias. Em particular, haverá dois aspetos adicionais sobre os 

quais se terão de debruçar na geração de soluções a implementar, que poderão carecer de uma interação 

mais próxima com os seus principais fornecedores ou clientes:  

 O primeiro é relativo aos efeitos que o tráfego de veículos pesados de mercadorias terá no 

desempenho da rede rodoviária. Deste modo, as soluções rodoviárias a implementar deverão ter 

em consideração o maior volume de tráfego de veículos pesados.  

 O segundo é relativo ao estacionamento dos veículos de mercadorias durante as operações de 

cargas e descargas. Deverá ser garantido que estas operações se realizarão dentro das instalações 

das empresas de modo a não sobrecarregar a oferta de estacionamento na via pública, nem criar 

potenciais situações de estacionamento em segunda fila que conduzam a problemas de 

congestionamento. 

 

6.2.2.1. Âmbito de aplicação à região 

Na região do Quadrilátero existem vários polos geradores que cumprem os requisitos estabelecidos pelo 

PNAEE e ainda um conjunto de outros de dimensão mais reduzida em que essa ação deverá ser 

igualmente encorajada por parte dos municípios, dado que poderá ter resultados desejáveis na redução da 

dependência do transporte individual e na minimização dos impactes do tráfego, em particular dos veículos 

pesados.  

Importará por isso estabelecer uma hierarquia dos polo que permita apoiar a decisão relativamente às 

prioridades na implementação desta ação. A forma mais expedita de estabelecer esta hierarquia será 

basear-se no número de trabalhadores afeto a cada um destes polos geradores, enquanto medida do seu 

potencial de geração global. Esta perspetiva assegura que a prioridade é estabelecida para a intervenção 

sobre a geração por motivos laborais (deslocações pendulares casa-trabalho e, de alguma forma, as 

deslocações em serviço), que – contrariamente aos restantes tipos de polos já referidos anteriormente (vide 

ponto 4.2.3) - são no fundo os motivos que levam à utilização de um polo de natureza industrial. 

A informação reunida na etapa de caracterização e diagnóstico não permitiu chegar a uma quantificação 

detalhada e intensiva dos de trabalhadores ao nível do polo gerador, razão pela qual a se optou por efetuar 

uma primeira triagem através dos dados relativos ao número de estabelecimentos com 200 ou mais 

trabalhadores produzidos pelo GEP/MSESS
1
. 

 

Tendo em conta a possível desatualização destes dados (2009) e o nível de desagregação espacial em que 

são produzidos (freguesia), estes resultados preliminares foram aferidos de forma expedita com os volumes 

de viagens associadas pelos motivos casa-trabalho obtidos no inquérito à mobilidade da população.  

Foi assim possível identificar um conjunto já restrito de estabelecimentos com dimensão de força de 

trabalho igual ou superior a 500 indivíduos, garantindo-se desta forma que os estabelecimentos por si assim 

identificados – aqui informalmente designados por “estabelecimentos motor” - cumprem o limite 

estabelecido nas recomendações produzidas pelo PNAEE e que se associados a outros estabelecimentos 

incluídos no mesmo polo os poderão exceder até largamente. Foram igualmente incluídos outros polos para 

os quais à luz dos resultados obtidos na etapa de caracterização foi passível atribuir de forma isolada já um 

número significativo de viagens sob o motivo casa-trabalho. 

Tal permitiu identificar um conjunto de polos que constituem destino para um volume substantivo de viagens 

sendo listados por concelho no Quadro 6.2.  

 

                                                      

1
 Gabinete de Estratégia e Planeamento, Ministério da Solidariedade Emprego e da Segurança Social  
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Quadro 6.2 – Polos e estabelecimentos principais para a realização de PMEP-piloto 

Concelho Pólo Estabelecimento motor 

Barcelos 
Parque Industrial de Rio Covo - Santa Eulália 
(BAC10) 

Gabor Portugal – Indústria de Calçado 

Metalúrgica da Agra 

 ZI Vila Frescaínha São Pedro (BAC2) Atb – Acabamentos Têxteis de Barcelos 

Braga Zona Industrial de Celeirós (BRG 3)  

 Centro Empresarial de Braga (BRG 9)  

 Zona Industrial de Dume (BRG 10)  

Guimarães 
Quinta do Lameirinho (GMR 2) Lameirinho Indústria Têxtil S.A. 

Coelima - Indústrias Têxteis 

 Zona Industrial de Brito (GMR 3) Amtrol-Alfa Metalomecânica Sa 

 AvePark, PI Linhares (GMR 6) - 

 
Parque Industrial S. João da Ponte, Zona 
Industrial de Fermentões (GMR4) 

- 

Vila Nova de Famalicão Zona Industrial de Lousado (VNF 2) Continental Mabor 

 
Zona Industrial de Pousada de Saramagos 
(VNF 9) 

Riopele 

 

Encontra-se assim estabelecido um conjunto de localizações para as quais poderão ser desenvolvidos 

planos-piloto, que permitam um primeiro contacto com o processo de elaboração destes instrumentos e 

simultaneamente intervir sobre geradores à partida já condicionantes. 

A elaboração destes planos-piloto deverá ser da responsabilidade das entidades gestoras destes espaços, 

tendo os municípios um papel interventivo no sentido da sua motivação e acompanhamento. Será por isso 

necessário efetuar a sensibilização necessária junto das entidades gestoras e estabelecer as parcerias 

necessárias à realização do estudo, nomeadamente no apoio às candidaturas para o seu financiamento. 

 

Esta experiência será importante para que a médio/longo prazo este procedimento possa estender-se a 

outros polos de dimensão relevante, pelo que deverão ser envidados esforços por parte dos municípios e 

região no sentido de efetuar uma caracterização mais detalhada dos polos existentes nestas categorias, 

tarefa que se considera enquadrável nas competências do observatório de mobilidade (vide ponto 3.1) 

Razão pela qual informação contida no Quadro 6.2 não constitui uma lista fechada, podendo e devendo ser 

complementada ou ajustada à luz de informação mais detalhada. 

6.2.3. Zonas Urbanas Centrais 

As operações de logística urbana, principalmente aquelas que são designadas como a last mile, são 

potencialmente perturbadoras da circulação rodoviária pelos seguintes motivos: 

 Impacte dos veículos de mercadorias no congestionamento. Estes veículos possuem no geral 

dimensões maiores e características dinâmicas que fazem com que os efeitos de perturbação nas 

correntes de tráfego por eles provocados, sejam potenciados; 

 Impacte dos veículos de mercadorias durante as operações de cargas e descargas, decorrentes da 

inexistência de lugares reservados disponíveis com condições e dimensões adequadas. Este facto 

faz com que muitas vezes os veículos de mercadorias estacionem em segunda fila, o que causa 

sérias perturbações na circulação automóvel. 
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Este tipo de problemas tem impactes diferentes em diferentes áreas do tecido urbano. È normalmente nas 

áreas centrais e mais consolidadas que esse impacte atinge maiores proporções. Tal deve-se a um 

conjunto de fatores que se enumeram em seguida: 

 Nas zonas centrais a rede rodoviária tende a ter uma menor capacidade em virtude de ser mais 

antiga e do tecido urbano ser mais denso; 

 É também geralmente nestas zonas que a intensidade da procura rodoviária é maior, tanto nas suas 

componentes móveis (fluxos de tráfego) como imóveis (ocupação do estacionamento e incidência 

das taxas de ilegalidade do estacionamento; 

 Também nas zonas centrais a oferta de estacionamento tende a ser menor, o que agrava os 

problemas associados á pressão do estacionamento; 

 A maior concentração e diversidade das atividades urbanas e em particular de estabelecimentos 

comerciais. Muitos destes estabelecimentos possuem dimensões relativamente reduzidas, com 

reduzido espaço de armazenamento e com um reduzido número de funcionários. Tal faz com que 

as operações de abastecimento aos mesmos possuam uma intensidade relativamente elevada. O 

número reduzido de funcionários (muitas vezes apenas os donos e os seus familiares diretos) faz 

com que seja de todo altamente inconveniente transferir as operações de cargas e descargas para 

horários fora dos períodos normais de funcionamento dos estabelecimentos, pois tal exigiria um 

acréscimo de custos incomportável para muitos estabelecimentos.  

 

Assim, e de modo a solucionar estes problemas haverá a necessidade de realizar um conjunto de ações. 

Estas incluem: 

 A definição de perfis logísticos das zonas centrais; 

 A otimização do número e localização dos lugares de cargas e descargas; 

 A consolidação das mercadorias com o objetivo de reduzir o número de veículos de mercadorias; 

 A implementação de regulamentos municipais para as operações de cargas e descargas. 

 

As três primeiras tarefas poderão enquadrar-se numa intervenção global que visa a criação de centro(s) de 

distribuição logística, compreendendo os estudos exploratórios de viabilidade e a recolha da informação 

necessária à sua realização, sendo tal explicitado no ponto 6.2.3.1. A quarta e última tarefa referente à 

regulamentação das cargas e descargas é objeto de maior detalhe no ponto 6.2.3.2. As duas propostas 

apresentam sinergias entre si podendo ser desenvolvidas em paralelo com intervenção conjunta a nível 

municipal e supra-municipal (vide figura seguinte). 
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Figura 6.14 - Articulação das abordagens propostas para a logística urbana 

 

6.2.3.1. Centro de distribuição Logística 

Realização dos estudos de base necessários à implementação de um centro de distribuição logística urbana 

a operar prioritariamente nas áreas urbanas centrais das sedes de concelho, podendo posteriormente ser 

alargada aos seus espaços de enquadramento e num prazo mais vasto a outros territórios da área de 

estudo. Estes estudos de Logística Urbana para as áreas piloto visarão aferir qual o mercado potencial 

deste sistema, o potencial de transferibilidade desse mercado potencial para o sistema a implementar, a 

localização dos pontos de consolidação locais e a geração de medidas complementares de mitigação dos 

impactes criados pelas operações de carga e descarga e da circulação. Assim, importará em primeira 

análise conhecer os perfis logísticos dos estabelecimentos presentes nos espaços centrais, o que permitirá 

sustentar a seleção de áreas mais críticas para as quais se desenvolvem estudos de viabilidade de 

implementação de centros locais ou mais abrangentes, e simultaneamente avaliar a coerência da sua 

gestão centralizada, estabelecendo assim as bases para a sua implementação. 

 

Definição de Perfis Logísticos  

O conceito de perfis logísticos foi desenvolvido no âmbito de projetos de investigação sendo a definição 

mais corrente aquela que foi definida no projeto de investigação TURBLOG
1
, integrado no 7º Programa 

Quadro da União Europeia.  

Este conceito baseia-se na ideia de que determinadas características conduzem a que diferentes zonas 

urbanas possuam diferentes necessidades de operações de logística urbana, o que pode conduzir á adoção 

de diferentes políticas de gestão e regulação da logística urbana. Estas características incluem: 

                                                      

1
 Macário R., Filipe L. N.. Reis V, Martins P., (2007) Elements for a Master Plan in Urban Logistics  in Taniguchi E., 

Thompson R. G. (Eds)  proceedings of City Logistics 2007, Institute for City Logistics, Elsevier 

TURBLOG. Deliverable 2 - Business Concepts and Models for urban logistics, 2011. 

http://www.inovamais.pt/turblog/results/D2.pdf [Accessed February 2012 
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 As características dos estabelecimentos comerciais, nomeadamente a sua densidade ( por exemplo, 

nº de estabelecimentos por ha), a diversidade de tipos de estabelecimentos (por exemplo, 

restauração, comércio alimentar, eletrodomésticos, artigos pessoais, saúde e higiene, artigos 

pessoais, cultura e lazer, etc); 

 As necessidades dos estabelecimentos comerciais, como por exemplo, a intensidade das 

operações de cargas e descargas, a características das entregas (por exemplo dimensão média das 

entregas), a duração das operações de cargas e descargas, os horários de realização das 

operações de cargas e descargas 

 As características do espaço urbano (por exemplo, densidade do edificado, densidade populacional, 

diversidade de atividade urbanas, etc),  

 As características da rede rodoviária e das suas condições de funcionamento; 

 As características do sistema de estacionamento, nomeadamente a oferta de estacionamento, com 

particular atenção sobre a oferta de lugares de cargas e descargas, a procura de estacionamento e 

a taxa de ocupação do mesmo.  

 Note-se que esta última tarefa foi já objeto de levantamento no âmbito do EMIQuadrilatero. 

 

Com base nestes dados e utilizando técnicas estatísticas como sejam a análise fatorial, ou análise de 

clusters será possível definir zonas que partilham características relevantes e portanto constituir a partir 

daqui os perfis logísticos, sendo que os mesmos, neste caso teriam a vantagem de serem suportados pelas 

características medidas das várias zonas analisadas
1

. De modo a recolher informação sobre os 

estabelecimentos comerciais e as suas necessidades logísticas será necessário realizar um inquérito às 

necessidades logísticas dos estabelecimentos comerciais (establishement based freight survey)
2
. 

Os perfis logísticos definidos deste modo possibilitarão, posteriormente, a adoção de políticas diferenciadas 

entre eles. Não se pretende que estas políticas sejam muito diferentes entre si na sua generalidade, mas 

sim o seu ajustamento em pormenor.  

 

A otimização do número de baias de cargas e descargas deverá ser feita tendo em consideração um 

conjunto de critérios que a seguir se indicam: 

 O primeiro é relativo a um critério simples de proximidade geográfica, relacionado com a distância 

máxima que se considera admissível que uma baia tenha relativamente ao estabelecimento 

comercial mais distante que pretende servir. Os valores considerados na bibliografia internacional 

variam entre 25 metros até um máximo de 50 metros; 

 A intensidade das operações de cargas e descargas e a existência de períodos de ponta nestas 

operações; 

 Os níveis de fiscalização do estacionamento e as taxas de fraude do mesmo, uma vez que tal está 

relacionado com a probabilidade das baias de cargas e descargas serem ocupadas por 

estacionamento ilegal. 

                                                      

1
 Alho, André and de Abreu e Silva, João (2013), Analysis of the relation between land-use / urban freight operations and 

the need for dedicated infrastructure / enforcement – application to the city of Lisbon, Proceedings of the 13th WCTR 
Conference, Rio de Janeiro, 15-18 July. 
2
 Alho, André and de Abreu e Silva, João (2014), A Guide to the Development and Application of an Establishment-

based Freight Survey: revealing retail establishments’ characteristics, goods ordering and delivery processes for the city 

of Lisbon, presented at the 93rd TRB Annual Meeting, Washington DC,12 to 16 January. 
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Também para a localização das baias de cargas e descargas será necessário proceder-se a um inventário 

dos estabelecimentos comerciais e das suas principais características – localização precisa, tipo de 

estabelecimento e dimensão (seja por área ou numero de funcionários). Estes elementos deverão ser 

recolhidos e tratados no âmbito de estudos próprios, que definam os perfis logísticos das várias áreas 

urbanas e otimizem a localização e número das baias de cargas e descargas. Finalmente haverá que 

considerar a necessidade destes estudos serem coordenados com os planos de mobilidade e transportes 

municipais (vide ponto 4.2.2). 

 

Avaliação de Viabilidade de Centro Logístico 

Sabe-se que a criação de centros de distribuição logística poderá contribuir para a consolidação das 

entregas (operações de cargas e descargas) e portanto reduzir os volumes de tráfego de veículos de 

mercadorias. No entanto, estes centros ao introduzirem mais uma componente e no sistema e uma 

consequente quebra de carga, podem implicar um acréscimo de custos para os recetores finais dessas 

mercadorias, os quais podem não ser compensados (pelo menos do ponto de vista dos comerciantes) por 

ganhos equivalentes. Por isso, para que um centro de distribuição de logística tenha sucesso, terá de ser 

percebido pelos comerciantes, distribuidores e empresas logísticas como sendo vantajoso para todos. 

Neste sentido, deverá ser uma medida que funcione numa lógica de bottom-up e de organização entre os 

vários intervenientes, e não vista como algo imposto. Tal implica que o papel dos municípios e da entidade 

regional deverá ser o de facilitadores de consensos e sinergias entre os vários operadores do sistema. No 

sentido de aproveitar economias de escala e simplificação de eventuais processos de financiamento exterior 

considera-se fazer sentido que os estudos referidos se encontrem sob a alçada da entidade supramunicipal, 

sendo no entanto essencial que venham a ser acompanhados de forma muito direta por parte dos 

municípios. 

Como tal a realização de um estudo de viabilidade da implantação de um centro de distribuição logística 

deverá englobar as seguintes componentes, sendo que a primeira já se encontra coberta pela etapa prévia 

de definição dos perfis logísticos: 

 Inquirição sobre as necessidades e os modos de funcionamento dos vários intervenientes no 

sistema de logística urbana (comerciantes, transportadores, operadores logísticos); 

 Definição de várias configurações de operação do sistema e identificação dos seus atributos 

relevantes de modo a testar a aceitabilidade dos mesmos por parte dos comerciantes, 

transportadores e operadores logísticos (tal poderá ser realizado através de inquéritos de 

preferências declaradas); 

 Criação de um processo que facilite a emergência de sinergias entre os vários operadores do 

sistema, com o objetivo de estimular o aparecimento de potenciais parcerias que viabilizem o centro 

de distribuição logística; 

 Análise de viabilidade económico-financeira do mesmo. 

 

Para além dos seus objetivos operacionais, os estudos propostos são igualmente uma medida de 

sensibilização/divulgação e um ponto de partida para as parcerias que se terão necessariamente de 

desenvolver na implementação do sistema nos centros urbanos e da sua expansão para escalas mais 

alargadas. 

A localização de um centro principal na zona do Terminal de Mercadorias de Tadim/ Aveleda – dadas as 

acessibilidades macro e sinergias existentes e previstas – poderá ser equacionada, não obstante se possa 

vir a concluir da necessidade de criação de centros de consolidação local mais próximos dos espaços 

urbanos a servir, em particular caso se venha a optar pela utilização de veículos não poluentes.  
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6.2.3.2. Regulamentação de cargas e descargas nos centros urbanos 

Recomenda-se a elaboração de regulamentos específicos de cargas e descargas nos espaços urbanos 

centrais das sedes de concelho com restrições horárias por tipo de veículo.  

A correta delimitação espacial das zonas a regulamentar pressupõe o levantamento das necessidades 

efetivas dos espaços comerciais (perfis de utilização, intensidades diárias/semanais, horários utilizados, 

tipologia de veículos utilizados, etc.), encontrando-se por isso relacionada com os estudos exploratórios do 

Centro de Distribuição Logística. 

 

Este regulamento, que deverá ser definido em detalhe por cada município deve no entanto seguir um 

conjunto de princípios que se indicam em seguida. 

 A atribuição de lugares para as operações de cargas e descargas deverá ser feita relativamente á 

atividade, pelo que não serão permitidos lugares de cargas e descargas atribuídos exclusivamente 

a estabelecimentos específicos; 

 A utilização dos lugares de cargas e descargas será limitada no tempo, havendo um período 

máximo de duração do estacionamento. As estatísticas relativas à duração das operações de 

cargas e descargas indicam que o valor médio da duração das mesmas é de cerca de 15 minutos. 

Sabe-se também que a esmagadora maioria destas operações possui uma duração que nunca 

ultrapassa os 30 minutos. Neste sentido considera-se que a duração máxima deveria ser de 30 

minutos. No entanto, este valor pode ser objeto de um ajustamento em função de informação 

recolhida no local 

 As operações de cargas e descargas com veículos pesados com três ou mais eixos e com 

semirreboques, não deverão ser autorizadas enquanto operações regulares; 

 As operações de cargas e descargas deverão ser divididas em duas categorias, as operações 

regulares e as excecionais. As primeiras são referentes às operações normais de fornecimento de 

mercadorias e entregas a clientes, que se realizem com recurso a veículos cuja circulação e 

estacionamento não implica transtornos graves. As operações excecionais, são aquelas para as 

quais o tipo de veículo ou a duração da operação implica a existência de condições particulares 

para que a operação se realize; 

 As operações de cargas e descargas excecionais deverão ser objeto de análise, caso a caso, sendo 

por isso sujeitas a uma autorização prévia por parte dos serviços técnicos dos municípios. 
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7. Enquadramento Legal e de Financiamento para as 
Soluções 

No presente capítulo apresenta-se o Enquadramento Legal e de Financiamento para as Soluções Propostas 

em consonância com os Eixos e Linhas de Orientação Estratégica acerca da mobilidade integrada e 

acessibilidades para as redes de transporte multimodal, aos serviços de mobilidade integrada, (vide 2 e 3) 

assim como para os transportes de mercadorias no que concerne à intermodalidade logística e logística e 

às políticas de estacionamento (vide 4.10 e 4.11) na gestão das acessibilidades aos núcleos urbanos e  

centros urbanos históricos. Este enquadramento legal terá de ser concertado com as várias entidades que 

tutelam os vários territórios que se encontram dentro da área de intervenção do Estudo, de modo a que seja 

possível a coerência deste enquadramento com outros instrumentos normativos da responsabilidade 

dessas entidades. 

Apresenta-se também o Programa Quadro Horizonte 2020, onde se poderá recorrer às fontes de 

financiamento/recursos mobilizáveis para a concretização das orientações estratégicas de atuação 

propostas, constituindo-se, entre outros fatores, como suporte para negociações com diversas fontes 

financiadoras públicas e privadas.  

No âmbito do conjunto de soluções definidas, e oportunamente propostas, apresentam-se sucessivamente 

as principais linhas orientadoras quanto às questões críticas para o seu financiamento, bem como, as 

condicionantes legais de maior relevo. 

 

Verifica-se que as soluções propostas implicam ações e investimentos, de diferente natureza. Além de 

investimentos numa ótica tradicional, em infraestruturas consideradas fundamentais para a qualificação do 

sistema de mobilidade, afirmam-se um conjunto de propostas com especial impacto na definição e 

implementação de políticas a diversos níveis, adequadamente suportadas em estudos, planos e, de forma 

central, em sistemas de informação que potenciem uma performance mais eficaz do sistema. 

Em grande medida, as propostas resultam da reflexão crítica que a qualificação do sistema de mobilidade 

do Quadrilátero deverá assentar, em qualquer circunstância, em sistemas de informação dinâmicos, 

participados pelo diversos agentes envolvidos, que contribuam para melhorias de níveis de serviço, e de 

forma concomitante, permitam potenciar efeitos ambientais positivos nos territórios integrantes do sistema. 

Conforme será possível aquilatar nos pontos seguintes, além da importância substantiva das soluções 

propostas, releva o facto de o proposto estar devidamente coordenado com a lógica da qualificação dos 

sistemas de mobilidade e transportes a nível nacional e europeu, e como tal potenciar a sua capacidade de 

financiamento e consequentemente a sua implementação.  

 

Nos pontos seguintes, apresenta-se sucintamente a análise crítica sobre as questões consideradas críticas 

em termos de condicionantes legais e regulamentares e de acesso a financiamento para a boa execução do 

conjunto de soluções propostas para a qualificação do sistema de Mobilidade Integrada do Quadrilátero. 

7.1. Condicionantes Legais 

Atendendo ao espetro de soluções propostas, existe um conjunto vasto de condicionantes legais que 

afetam desde a utilização e regulação do transporte individual e a concessão de transportes coletivos 

públicos, às regras gerais de contratação pública e a regras e regulamentos de programação e execução 

financeira, particularmente a nível de fundos comunitários, entre outros. 
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Importa referir de forma sistémica as autoridades de transporte em Portugal responsáveis pela conceção 

dos serviços de transporte. 

 

Autoridades de Transportes em Portugal 

No País, as autoridades competentes em matérias de transportes são: 

 O Instituto da Mobilidade e Transportes (IMT, IP) no território nacional; 

 As Autoridades Metropolitanas de Transportes de Lisboa e Porto (em funcionamento desde 2009), 

nas respetivas áreas metropolitanas; 

 Os Municípios nas restantes áreas urbanas, com as restrições referidas no art.º98 do Regulamento 

de Transportes em Automóveis (RTA), e devidamente apresentadas no Relatório Estratégico 

enviado (vide ponto 7.1.2). 

 

Autorizações/Concessões de Transporte Rodoviário de Passageiros – Situação Atual 

A situação em Portugal em termos do exercício de competências de autorização da prestação de serviços 

de transporte rodoviário de passageiros carateriza-se, basicamente e segundo um critério de abrangência 

territorial, da seguinte forma: 

Nacional/Inter-regional 

 Serviços Expresso – autorizações administrativas 

 Carreiras regulares – concessões atribuídas linha a linha de acordo com o RTA, pela Administração 

Central 

Concelhio 

 Carreiras regulares – concessões atribuídas linha a linha de acordo com o RTA, pela Administração 

Central 

Urbano 

 Lisboa e Porto – duas empresas de capitais públicos a operar em regime de exclusividade (Carris e 

STCP) 

 Redes e serviços geridos por serviços municipalizados (administração autárquica) 

 

Existem cerca de 50 casos de contratualização ou administração direta pelos Municípios. 

7.1.1. Regime Legal – Documentos de Referência – Caracterização Base 

Sobre o processo de autorização/concessão de carreiras regulares de transporte rodoviário de passageiro 

relevam os seguintes normativos legais: 

 Regulamento de Transportes Automóvel (RTA) – Decreto 37272 de 1948 – que apesar de já ter 

sido sucessivamente adaptado através da eliminação de artigos que, gradativamente, deixaram de 

fazer sentido e originaram a produção de legislação avulsa para diferentes setores do mercado de 

Transportes; 

 Lei de bases do sistema de transportes terrestres (LBSTT) – Lei 10/90 de 17 de março – com o 

objetivo central de fixar os princípios orientadores do funcionamento e acesso ao mercado de 

Transportes, à luz da inserção de Portugal na Comunidade Económica Europeia, particularmente no 

que concerne às definições de uma ‘Política Comum de Transportes da Comunidade Europeia’; 
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 Regulamento (CE) nº 1370/2007, do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de outubro, que 

define o modo com as autoridades competentes poderão intervir no domínio do transporte coletivo 

de passageiros para assegurar mais e melhores serviços de transporte público, mais seguros e 

mais baratos, respeitando os princípios da concorrência e das leis do mercado, mas preservando 

obrigações de serviço público; 

 Do ponto de vista de procedimentos o Código de Contratos Públicos (DL nº 18/2008), fixando-se 

o quadro de normas para a concessão de serviços públicos (vide artigos 407.º a 430.º) em vigor, 

uma vez que, não existem normas específicas para concessões no setor dos transportes. 

 

O RTA deriva da Lei de Coordenação dos Transportes Terrestres (Lei 2008 de 1945), estipulando, entre 

outras, de forma centralista e administrativista, normas respeitantes às entidades exploradoras de 

transporte coletivo de passageiros, a imposição de um regime de concessão de serviço público, a 

disposição de instrumentos de organização do mercado por acordos interempresariais respeitando os 

poderes de tutela da Administração Central. 

O RTA, ainda que alterado, mantém-se ainda em vigor num conjunto de matérias relevantes (por exemplo e 

conforme referido no que concerne às competências dos municípios), substanciando uma lógica 

centralista e protecionista, do ponto de vista económico, que é absolutamente contrária ao paradigma 

atual do funcionamento/regulação do setor do Transportes, conforme particularmente expresso quer na 

LBSTT quer no Regulamento 1370/2007.   

A LBSTT teve como intuito criar um quadro legal que estivesse de acordo com os princípios da 

Política Comum de Transportes da Comunidade Europeia, numa lógica de concorrência transparente, 

incluindo a realidade do crescimento de operadores privados que esteve, também, associado à abertura do 

setor de Transportes a processos de privatização. A LBSTT assumindo-se como o documento legal base 

dos transportes terrestres vem introduzir um conjunto de definições relevantes numa perspetiva futura 

nomeadamente: 

 As possibilidades de atuação em função do âmbito de ligação espacial das carreiras (urbanos, 

locais, regionais, inter-regionais) versus a atribuição de competências específicas para os 

diferentes níveis da Administração do Estado (Central, Regional e Local); 

 A importância da concorrência, com empresas públicas e privadas a operarem no mercado, 

promovendo-se condições para o crescimento do número de empresas prestadoras de serviços de 

transportes; 

 A liberalização do setor em termos de exploração, reservando-se o papel da Administração 

(Central, Regional e Local) ao papel de planeamento e regulação que garantam a satisfação das 

necessidades das populações; 

 Em suma, pretendeu-se criar as orientações tendentes ao uma desburocratização do setor, a 

propiciar condições de acesso ao mercado a entidades privadas e a adequar as competências do 

Estado aos seus diferentes níveis de Administração. 

 

O Regulamento (CE) nº 1370/2007 define o modo com as autoridades competentes poderão intervir no 

domínio do transporte coletivo de passageiros para assegurar mais e melhores serviços de transporte 

público. Considera uma lógica descentralizada de gestão das autoridades competentes, na concorrência, 

sem diferenciação, de operadores públicos e privados, o referido regulamento clarifica a forma de 

intervenção das autoridades competentes, em particular no que comete a compensações financeiras a 

conceder, no sentido de garantir que os legítimos interesses comerciais dos operadores não são o 

único critério a considerar na implementação dos sistemas de transportes. Pretendendo-se preservar, 



ESTUDO DE MOBILIDADE INTEGRADA 

Relatório 3 - Relatório Estratégico - Parte I 
Enquadramento Legal e de Financiamento para as Soluções 

 

 

0641_FaseIII_R3_Parte1_01 Página 304  
 

através de tais definições, que o conjunto da população residente tem as suas necessidades de 

transportes adequadamente salvaguardadas.  

O Regulamento (CE) nº 1370/2007 assume portanto uma importância crucial na lógica da Política de 

Transportes Europeia, no que diz respeito à relação entre os diferentes níveis de autoridades competentes, 

a nível de transportes, e os operadores, sejam públicos ou privados. Merece realce a fixação e 

caracterização do mecanismo de contratualização nos casos em que as autoridades competentes 

reconhecem que entre os serviços a prestar terão que cumprir determinados padrões sociais, sem 

expressão ou interesse comercial. O reconhecimento, e validação técnica, dessas obrigações de serviço 

público (OSP) originarão um contrato de serviço público, cujo detalhe terá que respeitar o estipulado no 

regulamento em referência. 

Pela sua relação com o conjunto das soluções propostas, no peso relativo sobre o respetivo financiamento 

e processos adstritos de atribuição/controlo do financiamento concentraram-se os esforços em termos das 

seguintes situações chave: 

 Nas condições de acesso e organização do mercado de transportes públicos coletivos de 

passageiros – estabelecidas pelo Regulamento de Transportes Automóvel (RTA);  

 Regulamento CE nº 1370/2007 – regime de Contratualização dos serviços da concorrência regulada; 

 Os aspetos cruciais para a implementação de sistemas de transporte inteligentes no transporte 

rodoviário, inclusive nas interfaces com outros modos de transporte (vide Lei nº 32/2013 de 10 de 

Maio); 

 As condicionantes gerais sobre o acesso a fundos estruturais e síntese dos principais mecanismos 

de controlo, conforme descrito em diversas Diretivas Comunitárias, com destaque recente (17 de 

dezembro de 2013) para o ‘Regulamento (UE) nº 1303/2013’ do Parlamento Europeu e do Conselho. 

 

7.1.2. Organização do Mercado de Transportes Públicos Coletivos de Passageiros (RTA) 

Indubitavelmente qualquer política de mobilidade sustentada e sustentável passará em grande medida por 

uma rede de transportes públicos coletivos devidamente articulada, garantindo níveis de serviço confortados 

numa lógica social no benefício para as populações e, numa ótica empresarial na rentabilidade para os 

operadores. 

Existindo restrições de diversa ordem, em grande medida essas condicionantes estão expressas no RTA 

(Regulamento de Transportes Automóveis, DR nº 37272 de 31/12/1948), sucessivamente revisto, e que 

entre outros aspetos define conceitos e requisitos fundamentais: 

 Definições de transporte coletivo e de aluguer; 

 Requisitos para aprovação de entidades enquanto operadoras de transporte coletivo; 

 Os conceitos, e implicações, de/para carreiras urbanas e interurbanas; 

 As conexões entre a aprovação de, novos, operadores rodoviários e a existência, ou não, de modo 

de transporte ferroviário; 

 E de forma relevante, restrições quanto à capacidade dos municípios contratarem novas 

concessões de transporte coletivo rodoviário de passageiros. 

 

Para além de outras questões disposta no RTA, o último ponto referenciado é especialmente sensível no 

âmbito de políticas municipais, ou inter-municipais, uma vez que condiciona fortemente opções/soluções 

que se pretendam tomar no âmbito Local. 
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Apesar do RTA ter uma importância direta relativa no conjunto de soluções apontadas, pela abrangência 

que tem é essencial referenciá-lo, e em particular reter que quer para as soluções aventadas quer para 

outras que se venham, de forma conexa, a ser desenhadas que:  

A concessão de serviços de transportes coletivos, de acordo com o Regulamento de Transportes em 

Automóveis (RTA), apenas permite (nos termos, designadamente, do seu art. 98º) que os municípios 

possam conceder a exploração de serviços de transportes coletivos urbanos nos seguintes casos: 

 Dentro da área das sedes do concelho; 

 Dentro dos limites de outras povoações que, pelas suas dimensões e características demográficas, 

justifiquem a existência de uma rede de transportes coletivos urbanos; 

 Para além da área das sedes de concelhos, por forma a atingir povoações vizinhas, quando 

justificadas razões de ordem económica, social ou de política de transportes imponham a sua 

exploração concentrada ou com os serviços naquela explorados. 

 

Na linha do descrito, afigura-se como essencial avaliar e/ou avalizar situações, sobre todo o perímetro 

urbano envolvido, essenciais para a consequente definição de uma política de transportes coletivos 

(incluindo escolar) verdadeiramente abrangente e considerar as condicionantes referidas em futuros 

processos de concessão. 

7.1.3. Os aspetos cruciais para a implementação de sistemas de transporte inteligentes 
no transporte rodoviário, inclusive nas interfaces com outros modos de 
transporte (vide Lei nº 32/2013 de 10 de Maio) 

Esta temática apresenta especial relevância pela sua relação direta com as soluções que se desenvolveram 

e a sua compatibilidade com as políticas definidas a nível europeu que têm vindo gradativamente a ser 

integradas no quadro legal de Portugal e, como veremos adiante, na lógica dos incentivos a atribuir no 

âmbito da gestão de sistemas de transportes e mobilidade. 

A Lei nº 32/2013 estabelece o regime a que deve obedecer a implementação e utilização de sistemas de 

transportes inteligentes, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2010/40/UE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 7 de julho, que estabelece um quadro para a implementação de sistemas de 

transporte inteligentes no transporte rodoviário, inclusive nas interfaces com outros modos de transporte. 

Os sistemas inteligentes de transportes (ITS) a que a lei se aplica são os sistemas a conceber em que as 

tecnologias da informação e das comunicações são aplicadas no domínio do transporte rodoviário, incluindo 

as infraestruturas, os veículos e os utilizadores, na gestão do tráfego e da mobilidade, bem como nas 

interfaces com os outros modos de transporte. Excluem-se deste âmbito os sistemas relativos à segurança 

e defesa nacional, bem com aos veículos considerados de interesse histórico. 

A Lei tipifica os domínios prioritários, não excluindo portanto outros de natureza similar, a considerar no 

âmbito da implementação de sistemas de transporte inteligentes: 

 Informação sobre as viagens multimodais; 

 Informação em tempo real sobre o tráfego; 

 Dados e procedimentos para a prestação, se possível, de informações mínimas universais sobre o 

tráfego, relacionadas com a segurança rodoviária, gratuitas para os utilizadores; 

 Prestação harmonizada de um serviço interoperável de chamadas de emergência a nível da UE; 

 Informações sobre lugares de estacionamento seguros para veículos pesados e veículos comerciais; 

 Reserva de lugares de estacionamento seguros para veículos pesados e veículos comerciais. 



ESTUDO DE MOBILIDADE INTEGRADA 

Relatório 3 - Relatório Estratégico - Parte I 
Enquadramento Legal e de Financiamento para as Soluções 

 

 

0641_FaseIII_R3_Parte1_01 Página 306  
 

Compete ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. (IMT, I.P.), coordenar a implementação e a 

continuidade de aplicações e serviços ITS, No âmbito das suas funções de coordenação o IMT, I.P., 

centraliza a informação agregada relativa à implementação de aplicações e serviços ITS e apresenta à 

Comissão Europeia os relatórios sobre as atividades e os projetos nacionais de ITS relativos aos domínios 

prioritários. 

Além de outras especificações sobre os domínios prioritários anteriormente elencados, que julgamos no 

detalhe não cometem ao presente, importa dar relevo aos princípios a que a implementação dos ITS devem 

obedecer: 

 Ser eficazes — ter a capacidade de contribuir materialmente para a resolução dos principais 

desafios com que os transportes rodoviários se confrontam (por exemplo: redução do 

congestionamento, diminuição das emissões, aumento da eficiência energética, garantia de 

níveis de segurança mais elevados, nomeadamente para os utilizadores vulneráveis das vias 

rodoviárias); 

  Ser rentáveis — otimizar o rácio entre os custos e os resultados, na perspetiva do cumprimento dos 

objetivos definidos; 

 Ser proporcionadas — prever, se for caso disso, diferentes níveis possíveis de qualidade e 

implementação dos serviços, tendo em conta as especificidades locais, regionais, nacionais e 

europeias; 

 Apoiar a continuidade dos serviços — assegurar a fluidez dos serviços em toda a Comunidade, 

especialmente na rede transeuropeia, e, se possível, nas suas fronteiras externas quando esses 

serviços forem implantados. A continuidade dos serviços deverá ser assegurada a um nível 

adaptado às características das redes de transportes que liguem países com países e, se adequado, 

regiões com regiões e cidades com zonas rurais; 

 Fornecer interoperabilidade — assegurar que os sistemas e os processos comerciais subjacentes 

tenham capacidade para trocar dados e partilhar informações e conhecimentos para permitir a 

prestação efetiva de serviços ITS; 

 Apoiar a compatibilidade com os sistemas já existentes — assegurar, se adequado, a capacidade 

dos ITS de trabalharem com os sistemas já existentes que partilham um objetivo comum, sem 

prejudicar o desenvolvimento de novas tecnologias; 

 Respeitar as características das infraestruturas e das redes nacionais existentes — ter em conta as 

diferenças inerentes às características das redes de transportes, nomeadamente no que se refere 

às dimensões dos volumes de tráfego e às condições atmosféricas na estrada; 

 Promover a igualdade de acesso — não levantar obstáculos nem fazer discriminações ao acesso 

dos utilizadores vulneráveis das vias rodoviárias às aplicações e serviços ITS; 

 Apoiar a maturidade — demonstrar, após uma avaliação de riscos adequada, a solidez dos ITS 

inovadores, através de um nível suficiente de desenvolvimento técnico e de exploração operacional; 

 Fornecer serviços de cronometria e posicionamento de qualidade — utilizar infraestruturas de 

satélite ou outras tecnologias que permitam um nível equivalente de precisão para efeitos das 

aplicações e serviços ITS que exijam serviços de cronometria e de posicionamento globais, 

contínuos, precisos e fiáveis; 

 Facilitar a intermodalidade — ter em conta a coordenação de vários modos de transporte, se 

adequado, aquando da implementação de ITS; 

 Respeitar a coerência — ter em conta as regras, as políticas e as atividades comunitárias já 

existentes, pertinentes no domínio dos ITS, nomeadamente no domínio da normalização. 
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Do melhor entendimento, releva desta realidade legislativa: 

 A asserção política da necessidade de fomentar sistemas inteligentes na gestão dos transportes e 

mobilidade; 

 A lógica de ciar, ou recriar, sistemas de informação que possibilitem ser uma base adequada para 

as escolhas/decisões de todos os agentes; 

 Todas as questões devidamente listadas apresentam-se mais que uma condicionante, como uma 

oportunidade desde que respeitados os princípios definidos em termos de política sectorial à escala 

europeia: 

o Redução do congestionamento e aumento da fluidez para pessoas e bens; 

o Diminuição das emissões;  

o Aumento da eficiência energética;  

o Garantia de níveis de segurança mais elevados.  

7.1.4. As condicionantes gerais sobre o acesso a fundos estruturais e síntese dos 
principais mecanismos de controlo (vide em particular o recente ‘Regulamento 
(UE) nº 1303/2013’ do Parlamento Europeu e do Conselho’ com reflexo na 
Resolução do Conselho de Ministros nº 39/2013) 

Apesar de, aparentemente, grande parte das responsabilidade cometerem às entidades gestoras dos 

fundos comunitários, julga-se essencial afirmar que às entidades beneficiárias obriga um especial 

conhecimento das regras concursais e dos mecanismos de controlo desenhadas a nível nacional, por 

transposição das regras consignadas pela Comissão Europeia. 

Apresenta-se, designadamente nas diversas Diretivas Europeias sobre este tema, a absoluta necessidade 

de manter regras que garantam o cumprimento de legislação sobre procedimentos de contratação pública, 

em particular no que comete aos princípios de livre concorrência, especialmente fomentados pela União 

Europeia. 

Para além das questões particulares de outros instrumentos financeiros, importa fixar que: 

 Existirá, para o próximo QREN, uma autoridade única de auditoria para todos os programas 

operacionais, cujas funções serão exercidas pela Inspeção Geral de Finanças; 

 Uma estrutura segregada de auditoria na, futura, Agência para o Desenvolvimento e Coesão, em 

articulação com a entidade de autoridade designada; 

 Que em termos de modelo de governação, as competências para a criação do quadro regulador 

final nesta matéria cometem ao Ministro Adjunto e Desenvolvimento Regional; 

 Cumulativamente, determina a Resolução do Conselho de Ministros em referência, que deverão ser 

concluídos, brevemente, todos os estudos para a criação da Instituição Financeira de 

Desenvolvimento que garantirá a gestão de instrumento financeiros com recurso ao Banco Europeu 

de Investimentos (BEI) e de outras instituições financeiras no âmbito, bem como, a gestão de 

reembolsos associados aos diferentes períodos de programação no âmbito fundos da política de 

coesão. 
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Sendo certo que o modelo de governação, os processos de auditoria e os procedimentos de contratação 

estão em grande medida implementados há longo tempo, importa referenciar que:  

 O cumprimento, a montante, de todas as regras, nomeadamente concursais, é claramente uma 

condição básica para atingir objetivos consecutivos de implementação dos projetos envolvidos; 

 Face ao quadro de exigência financeira, é necessária a devida articulação entre ações/soluções 

diversas, e portanto, a sua apresentação integral será altamente relevante para o sucesso do 

Projeto; 

 Desse modo face às condicionantes em termos de procedimento e controlo económico-financeiro 

obrigam a: 

o Capacidade de articulação interações; 

o Integração na apresentação do Projeto;  

o Controlo cuidado no planeamento económico e, consequente, execução financeira.  

7.2. Fontes de Financiamento 

Os Eixos e Linhas de Orientação Estratégica do Estudo de Mobilidade Integrada congregam uma série de 

propostas de grande diversidade  para o qual apresentam-se as linhas orientadoras para o Horizonte 2014-

2020. 

Sabe-se que o financiamento constitui um ponto crucial no desenvolvimento dos planos, nomeadamente no 

contexto em que se vive atualmente em Portugal em que os recursos económicos são escassos e 

solicitados por muitos projetos em simultâneo. Assim, no desenvolvimento do Projeto – Mobilidade 

Integrada da AMFE – Quadrilátero Urbano é importante que, em articulação com a priorização e 

calendarização do programa de ação no âmbito de um qualquer Plano a desenvolver pelo Quadrilátero e 

Municípios integrantes, se faça um levantamento das diversas fontes e programas de financiamento 

existentes. 

No presente subcapítulo aponta-se no âmbito da Politica de Coesão Europeia o novo Programa Quadro 

Horizonte 2014-2020. Nos subcapítulos seguintes são identificadas as principais linhas de financiamento a 

considerar e as linhas estratégicas que irão orientar os programas aos quais a AME – Quadrilátero Urbano 

e os seus Municípios se poderão candidatar. 

7.2.1. Política de Coesão da UE 

A Coesão Económica e Social é um objetivo fundamental da União Europeia. A Política de Coesão é o 

instrumento privilegiado para a realização desse objetivo promovendo o desenvolvimento equilibrado dos 27 

Estados-Membros e das 271 Regiões. Seja na redução das disparidades entre os níveis de 

desenvolvimento, seja na coesão social, seja na criação de oportunidades em todo o território da União. 

Em cada quatro regiões, uma tem Produto Interno Bruto por habitante (PIB per capita) inferior em 75% à 

média da União Europeia. 

O forte alinhamento dos objetivos portugueses para a Política de Coesão no período 2014-2020 com a 

Estratégia Europa 2020 é visível nos objetivos definidos pelo Estado português para o próximo período. O 

governo português definiu três objetivos gerais: 

 Crescimento baseado no conhecimento e na inovação – com prioridades nas áreas da Inovação, 

Educação e Sociedade Digital; 

 Uma sociedade inclusiva com alta empregabilidade – com prioridades no Emprego, Competências 

e Combate à Pobreza; 
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 Crescimento verde: uma economia competitiva e sustentável – com prioridades no combate às 

alterações climáticas, energia limpa e eficiente e competitividade. 

 

A experiência adquirida nos quadros comunitários e de referência anteriores, relevam para uma política de 

coesão tendencialmente mais transversal, inter-fundos e em que os projetos apoiados evidenciem 

com clareza os objetivos a atingir e a sua acuidade social. 

De forma resumida apresentam-se de seguida, analisadas criticamente no momento atual de programação, 

as principais diferenças nas grandes orientações para o QREN (2007-2013) e para o ‘Novo QREN’ (2014-

2020). 

 

Quadro 7.1 – Comparação entre o QREN 2007-2013 e o Novo QREN 2014-2020 

Natureza Período 2007-2013 (QREN) Período 2014-2020 (Novo QREN) 

F
U

N
D

O
S

 

 FEDER 

 Fundo de Coesão 

 FSE 

Fundos Europeus e Estruturais de Investimento 
(FEEI): 

 FEDER 

 FSE 

 Fundo de Coesão 

 FEADER (para assuntos especificamente 
agrícolas e de desenvolvimento rural) 

 FEAMP (para questões do mar e pescas) 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

 Convergência (FEDER, FSE e F. Coesão) 

 Competitividade Regional e do Emprego 
(FEDER, FSE) 

 Cooperação Territorial Europeia (FEDER) 

 Investimento no Crescimento e no Emprego 
nos Estados-Membros e Regiões 

 Cooperação Territorial Europeia 

P
R

O
G

R
A

M
A

Ç
Ã

O
 

 Quadro de Referência Estratégico Nacional 
(QREN) 

 Programas Operacionais 

 Acordo de Parceria (em negociação, nos 
termos que apresentaremos sucessivamente 
em termos do relevante sectorialmente) 

 Programas Operacionais 

 

 

E
S

T
R

A
T

É
G

IA
 

(B
a

s
e
s
) 

 Concentração Temática → 60% da despesa 
dos fundos para o objetivo da convergência e 
75% para a competitividade regional e 
emprego 

 É estabelecido um quadro estratégico comum 
(QEC) 

 O QEC pretende ser um elemento orientador, 
em termos estratégicos, dos processos de 
programação 

 Facilita a elaboração do Acordo de Parceria e 
dos programas de acordo com os princípios 
da proporcionalidade e da subsidiariedade 
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Natureza Período 2007-2013 (QREN) Período 2014-2020 (Novo QREN) 

Â
M

B
IT

O
 G

E
O

G
R

Á
F

IC
O

 

Objetivo da Convergência:  

 Elegíveis para financiamento regiões do nível 
NUTS 2 (PIB per capita inferior a 75% do PIB 

médio da UE-25); 

 Estados Membros elegíveis para 
financiamento pelo Fundo de Coesão são 
aqueles cujo rendimento nacional bruto (RNB) 
per capita, medido em paridades de poder de 
compra e calculado a partir dos dados 
comunitários relativos ao período de 2001-
2003, seja inferior a 90% do RNB médio da 
UE-25, e que tenham um programa de 
cumprimento das condições de convergência 
económica.  

 

Objetivo da Competitividade Regional e 
Emprego:  

 Regiões elegíveis para financiamento pelos 
fundos estruturais a título do Objetivo da 
Competitividade Regional e do Emprego são 
as que não estão abrangidas pelo nº 1 do art. 
5.º e pelos nºs 1 e 2 do art. 8.º. 

 

Objetivo da Cooperação Territorial Europeia:  

 Elegíveis para financiamento regiões da 
Comunidade do nível NUTS 3. 

Novo conceito de categorias de regiões: distinção 
entre regiões menos desenvolvidas, regiões em 
transição e regiões mais desenvolvidas. 

Objetivo de Investimento no Crescimento e no 
Emprego: 

 Fundos Estruturais apoiam regiões do nível 
NUTS 2  

 Recursos destinados ao objetivo de 
Investimento no Crescimento e no Emprego 
são atribuídos de acordo com três categorias 
de regiões do nível NUTS 2:  

o Regiões menos desenvolvidas, com um 
PIB per capita inferior a 75% da média do 
PIB da UE-27  

o Regiões em transição, cujo PIB per capita 
se situa entre 75% e 90% da média do 
PIB da UE-27  

o Regiões mais desenvolvidas, com um PIB 
per capita superior a 90% da média do 
PIB da UE-27  

 

Prevista a possibilidade de realização de operações 
fora da zona do programa desde que localizadas na 
UE e que cumpram determinados requisitos.  

Objetivo Cooperação Territorial Europeia:  

 Cooperação Transfronteiriça: regiões de nível 
NUTS 3 da União situadas ao longo de todas 
as fronteiras terrestres internas e externas;  

 Cooperação Transnacional: regiões de nível 
NUTS 2 da União, identificadas em listas a 
adotar pela Comissão;  

 Cooperação Inter-regional: todo o território da 
União. 
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Natureza Período 2007-2013 (QREN) Período 2014-2020 (Novo QREN) 

P
R

IO
R

ID
A

D
E

S
 T

E
M

Á
T

IC
A

S
 

Comissão e Estados-Membros devem assegurar 
que 60% das despesas, no caso do Objetivo da 
Convergência, e 75% das despesas, no caso do 
Objetivo da Competitividade Regional e do Emprego 
se destinem às prioridades referidas, o que remete 
para o conceito de earmarking, isto é, a alocação 
dos fundos é feita a um determinado objetivo. 

 A fim de contribuir para a estratégia da União 
para um Crescimento Inteligente, Sustentável 
e Inclusivo, cada FEEI deve apoiar os 
seguintes objetivos temáticos:  

1. Reforçar a investigação, o 
desenvolvimento tecnológico e a inovação;  

2. Melhorar o acesso às Tecnologias de 
Informação e Comunicação - TIC;  

3. Reforçar a competitividade das PME, do 
setor agrícola (em relação ao FEADER) e 
do setor das pescas e da aquicultura (em 
relação ao FEAMP);  

4. Apoiar a transição para uma economia de 
baixo teor de carbono em todos os 
setores;  

5. Promover a adaptação às alterações 
climáticas e a prevenção e gestão dos 
riscos;  

6. Preservar e proteger o ambiente e 
promover a utilização eficiente dos 
recursos;  

7. Promover transportes sustentáveis e 
eliminar os estrangulamentos nas 
principais infraestruturas das redes;  

8. Promover a sustentabilidade e a qualidade 
do emprego e apoiar a mobilidade dos 
trabalhadores;  

9. Promover a inclusão social e combater a 
pobreza e a discriminação;  

10. Investir na educação, na formação e na 
formação profissional para a aquisição de 
competências e a aprendizagem ao longo 
da vida;  

11. Reforçar a capacidade institucional das 
autoridades públicas e das partes 
interessadas e a eficiência da 
administração pública. 
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Natureza Período 2007-2013 (QREN) Período 2014-2020 (Novo QREN) 

P
R

É
-C

O
N

D
IÇ

Õ
E

S
 

QREN não faz referência à existência de 
condicionalidades Ex ante. 

Trata-se de um fator crítico predefinido com 
precisão, que constitui um requisito prévio 
necessário para a realização eficaz e eficiente do 
objetivo específico estabelecido para uma 
prioridade de investimento ou uma prioridade da 
União, que está direta e verdadeiramente 
relacionado com essa realização e tem um impacto 
direto sobre a mesma.  

 

 O Acordo de Parceria deve estabelecer um 
resumo da avaliação do cumprimento das 
condicionalidades ex ante aplicáveis a nível 
nacional e, no caso das condicionalidades que 
não tenham sido cumpridas à data da 
apresentação do Acordo de Parceria indicar 
as medidas a tomar, os organismos 
responsáveis e o calendário de execução 
dessas medidas. Os Estados-Membros devem 
cumprir essas condicionalidades até 31 de 
dezembro de 2016, e apresentar um relatório 
sobre o seu cumprimento até á data do 
relatório anual de execução em 2017, ou do 
relatório intercalar em 2017.  

A Comissão avalia a coerência e adequação das 
informações prestadas pelo Estado-Membro no 
quadro da sua avaliação dos programas e, se for 
caso disso, do acordo de parceria. 

A
D
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N
A

L
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A
D

E
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 R
E

L
A

Ç
Ã

O
 C

O
M

 F
U

N
D

O
S

 

N
A

C
IO

N
A

IS
 

Nível de despesas estruturais públicas ou 
equiparadas que o Estado-membro deve manter faz 
parte da decisão do QREN e o seu não alcance 
pode motivar correções financeiras. 

Apoio dos Fundos destinado ao objetivo de 
Investimento no Crescimento e no Emprego não 
substitui a despesa pública ou despesa estrutural 
equivalente de um Estado-Membro.  

 

 Estados-Membros devem obrigatoriamente 
manter, para o período de 2014-2020, em 
média, por ano, um nível de despesa pública 
ou de despesa estrutural equivalente, no 
mínimo, ao nível de referência definido no 
acordo de parceria.  

 A verificação para determinar se foi mantido o 
nível de referência da despesa pública ou 
despesa estrutural equivalente, no âmbito do 
objetivo de Investimento no Crescimento e no 
Emprego, é realizada no momento de 
apresentação do Acordo de Parceria 
(verificação ex ante), em 2018 (verificação 
intercalar) e em 2022 (verificação ex post). 
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Natureza Período 2007-2013 (QREN) Período 2014-2020 (Novo QREN) 

D
E

S
P

E
S

A
S

 E
L

E
G

ÍV
E

IS
 

 Despesas, incluindo as despesas para 
grandes projetos, são elegíveis para uma 
participação dos fundos se tiverem sido 
efetivamente pagas entre a data de 
apresentação dos programas operacionais à 
Comissão ou entre 1 de Janeiro de 2007, 
consoante o que ocorrer primeiro, e 31 de 
Dezembro de 2015.  

 As operações não podem ter sido concluídas 
antes do início da data de elegibilidade. 

 As despesas são elegíveis se forem incorridas 
pelo beneficiário e pagas entre a data de 
apresentação do programa à Comissão, ou 1 
de janeiro de 2014, se esta data for anterior, e 
31 de dezembro de 2023. Existindo uma 
exceção quanto aos adiantamentos a 
empresas.  

 As operações não podem ser selecionadas, 
quando tenham sido materialmente concluídas 
ou totalmente executadas antes da 
apresentação do pedido de financiamento ao 
abrigo do programa, pelo beneficiário, à 
autoridade de gestão, independentemente de 
todos os pagamentos terem sido efetuados 
pelo beneficiário. Os projetos materialmente 
concluídos ou totalmente executados antes da 
apresentação do pedido de financiamento não 
são elegíveis. 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

S
 F

IN
A

N
C

E
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P
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A
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E
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T

O
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A

N
C

E
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Instrumentos de engenharia financeira destinados a 
empresas, sobretudo às PME, tais como fundos de 
capital de risco, fundos de garantia e fundos para 
empréstimos.  

 

 Fundos de desenvolvimento urbano, ou seja 
fundos de investimento em parcerias público-
privadas e outros projetos incluídos num plano 
integrado de desenvolvimento urbano.  

 Fundos ou outros regimes de incentivo a 
empréstimos, garantias para investimentos 
reembolsáveis ou instrumentos equivalentes, 
em matéria de eficiência energética e 
utilização de energia proveniente de fontes 
renováveis em edifícios, incluindo em 
habitações existentes. 

FEEI podem ser utilizados para apoiar instrumentos 
financeiros ao abrigo de um ou mais programas, 
inclusive quando organizados através de fundos de 
fundos, para contribuir para atingir os objetivos 
específicos estabelecidos para determinada 
prioridade.  

 

 Apoio dos instrumentos financeiros ao 
financiamento de empresas, incluindo PME, 
deve concentrar-se sobretudo no apoio à 
criação de novas empresas e na promoção da 
inovação/internacionalização de empresas 
existentes.  

 Instrumentos financeiros podem ser 
combinados com outras formas de apoio, quer 
ao nível das operações, quer ao nível das 
despesas. 

D
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Custo total superior a 50 milhões de euros.  

 

 Lista indicativa de grandes projetos no 
momento da apresentação do Programa 
Operacional. 

Custo total elegível superior a 50 milhões de euros.  

 

 No domínio dos transportes o custo total 
elegível superior a 75 milhões de euros.  

 Lista indicativa de grandes projetos no 
momento da apresentação dos Programas 
Operacionais. 
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Natureza Período 2007-2013 (QREN) Período 2014-2020 (Novo QREN) 

O
R

Ç
A

M
E

N
T

O
 

Pré-financiamento, faseado em 2 exercícios, de 5% 
da participação dos Fundos Estruturais nos 
programas operacionais, exceto no caso dos 
programas abrangidos pelo objetivo Cooperação 
(caso pelo menos um dos participantes seja um EM 
que tenha aderido à EU após 01.05.2004).  

 

 Pré-financiamento, faseado em 3 exercícios, 
de 7,5% da participação do Fundo de Coesão 
no programa operacional.  

 Pré-financiamento reembolsado caso nenhum 
pedido de pagamento seja apresentado até 24 
meses a contar do pagamento da primeira 
fração do pré-financiamento. 

 Pré-financiamento inicial pago em frações:  

 

2014: 1% do montante do apoio dos Fundos e 

do FEAMP para todo o período de 
programação destinado ao programa 
operacional;  

2015: 1% do montante do apoio dos Fundos e 

do FEAMP para todo o período de 
programação destinado ao programa 
operacional;  

2016: 1% do montante do apoio dos Fundos e 

do FEAMP para todo o período de 
programação destinado ao programa 
operacional.  

De 2016 a 2023, é pago um montante anual 

de pré-financiamento antes de 1 de Julho:  

2016: 2%  

2017: 2,625%  

2018: 2,75%  

2019: 2,875%  

2020 a 2023: 3% 
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Natureza Período 2007-2013 (QREN) Período 2014-2020 (Novo QREN) 

T
A

X
A

 M
Á

X
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A
 D

E
 F
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A

N
C

IA
M

E
N

T
O

 

A taxa máxima de financiamento dos fundos é de 
85% das despesas elegíveis no âmbito do 
Programa, não sendo este limite aplicado ao nível 
do eixo. 

A taxa de cofinanciamento para cada eixo prioritário 
e, se for caso disso, por categoria de região e de 
Fundo, dos programas operacionais, abrangidos 
pelo objetivo de Investimento no Crescimento e no 
Emprego, não pode ser superior a:  

a) 85 % para o Fundo de Coesão;  

b) 85 % para as regiões menos desenvolvidas, e 

para as regiões ultraperiféricas, incluindo a 
dotação adicional para as regiões 
ultraperiféricas em conformidade com os 
artigos 92.º, n.º 1, alínea e) e com o artigo 4.º, 
n.º 2, do Regulamento CTE;  

c) 80% para as regiões menos desenvolvidas de 

Estados-Membros não referidos na alínea b), 
e para todas as regiões cujo PIB per capita 
utilizado como critério de elegibilidade no 
período de programação de 2007-2013 seja 
inferior a 75% da média da UE 25 no mesmo 
período, mas cujo PIB per capita seja superior 
a 75% da média do PIB da UE 27, bem como 
para as regiões definidas no artigo 8.º, n.º 1, 
do Regulamento (UE) n.º 1083/2006 que 
tenham recebido apoio transitório durante o 
período de programação 2007-2013;  

d) 60 % para regiões em transição não referidas 

na alínea c);  

e) 50 % para regiões mais desenvolvidas não 

referidas na alínea c).  

 

 A taxa de cofinanciamento para cada eixo 
prioritário dos programas operacionais, 
abrangidos pelo objetivo de Cooperação 
Territorial Europeia, não pode ser superior a 
85%;  

 A taxa máxima de cofinanciamento é 
aumentada em 10 pontos percentuais, sempre 
que a totalidade de um eixo prioritário seja 
assegurada através de instrumentos 
financeiros ou pelo desenvolvimento local de 
base comunitária. 

 

Na declaração de despesa é identificado o total das 
despesas elegíveis e a correspondente despesa 
pública.  

 

 Na declaração de despesa podem ser 
incluídos adiantamentos no âmbito de auxílios 
de Estado, mediante determinadas condições.  

 Os reembolsos da Comissão são realizados 
por aplicação da taxa de financiamento do 
Fundo, sobre a despesa pública ou o custo 
total, prevista na decisão do Programa em 
cada eixo. 

Os pedidos de pagamento do Estado-Membro à 
Comissão incluem, para cada eixo prioritário:  

 O montante total da despesa elegível incorrida 
pelos beneficiários e paga no âmbito da 
execução das operações;  

 No caso de auxílios estatais, o pedido de 
pagamento pode incluir os adiantamentos 
pagos ao beneficiário pelo organismo que 
concede o auxílio;  

 A Comissão reembolsa 90% do montante que 
resulta da aplicação da taxa de 
cofinanciamento, fixada para cada prioridade 
na decisão de adoção do programa 
operacional, à despesa elegível da prioridade 
incluída no pedido de pagamento. 
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Descritas básica, específica e tematicamente as diferenças anunciadas entre os quadros de referência para 

a implementação dos programas tendentes à manutenção de uma política de coesão no espaço europeu, 

importa, dar relevo às seguintes questões genérico-políticas, seja para as entidades gestoras ou para as 

entidades beneficiárias: 

De acordo com os elementos recolhidos é manifesto a manutenção de uma política de coesão a nível da 

União Europeia, com oportunidades sucessivas, mas também com condicionantes e enfoques claramente 

definidos: 

 A apresentação de projetos, abrangentes à escala regional, que integrem na sua análise as 

diversas realidades e possibilidades de acesso a diversos fundos; 

 O reforço da lógica de financiamento, cumulativo, com a atribuição de fundos específicos;  

 O aumento de exigência, e de análises ex-ante, quanto à viabilidade, sustentabilidade e objetivos de 

cada projeto; 

 Em termos substantivos a especial relevância dada às questões do emprego e sustentabilidade, e 

particularmente e devidamente relevado para o setor dos transportes as questões de inovação 

e desenvolvimento (I&D e TIC), ambientais e de eficiência energética. 

7.2.2. Programa Quadro Horizonte 2020 

O Horizonte 2020 é o programa-quadro de investigação e inovação da União Europeia, dispondo de um 

total de cerca de 77 mil milhões de euros para sete anos. 

O Horizonte 2020 – Programa-Quadro Comunitário de Investigação & Inovação, com um orçamento 

global superior a 77 mil milhões de euros para o período 2014-2020, é o maior instrumento da Comunidade 

Europeia especificamente orientado para o apoio à investigação, através do cofinanciamento de projetos de 

investigação, inovação e demonstração.  

O apoio financeiro é concedido na base de concursos em competição (´calls’) e mediante um processo 

independente de avaliação das propostas apresentadas. 

Eficiência energética, energia de baixo carbono competitiva e ‘Smart Cities and Communities’ são 

três das 12 áreas que vão poder beneficiar de 15 mil milhões anunciados para o financiamento de projetos 

no âmbito do Horizonte 2020 para os próximos dois anos e cujo período de candidaturas já está aberto. 

Para 2014, a Comissão Europeia destinou um total de 2 mil milhões dos quais 92 milhões serão para apoiar 

projetos na área das ‘Smart Cities and Communities’, 359 milhões para energia de baixo carbono 

competitiva e 98 milhões para iniciativas na eficiência energética. 

O Horizonte 2020 tem três pilares de ação prioritários: 

 Pilar I – Excelência Científica (com cerca de 32% do orçamento total); 

 Pilar II – Liderança Industrial (correspondente a cerca de 22% do orçamento); 

 Pilar III – Desafios Societais (com cerca de 39% do orçamento total). 

 

Neste último estão incluídas as temáticas da energia, ambiente, ação climática, transportes e eficiência 

na utilização dos recursos e das matérias-primas, para os quais a Comissão aloca 2,8 mil milhões a 

serem utilizados durante o próximo ano. Saúde, bioeconomia agrícola e marítima, sociedades reflexivas e 

de segurança estão também aqui incluídos. 

Para projetos de Liderança Industrial, nomeadamente as TIC, nanotecnologias, tecnologias de fabrico 

avançadas, robótica, biotecnologias e espaço, o orçamento é de 1,8 mil milhões de euros. Ainda em 2014, 

cerca de 3 mil milhões vão destinar-se ao apoio à Excelência Científica.   
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O objetivo do Horizonte 2020 é estimular a economia europeia com base no conhecimento e abordar 

questões que farão a diferença na vida das pessoas. 

O Horizonte 2020 é o maior Programa-quadro de sempre de investigação e inovação da UE, com um 

orçamento de sete anos no valor de mais de 77 mil milhões de euros. A maioria do financiamento da 

investigação da UE é concedido com base em convites à apresentação de propostas concorrenciais, mas o 

orçamento inclui igualmente o financiamento do Centro Comum de Investigação, o serviço científico interno 

da Comissão Europeia, bem como do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia e da investigação 

realizada no quadro do Tratado Euratom. 

Serão igualmente publicados convites à apresentação de propostas separados no âmbito de parcerias 

específicas com a indústria e com os Estados-Membros. 

Os convites à apresentação de propostas de 2014-2015 incluem, neste período de dois anos, 500 milhões 

de euros destinados às pequenas e médias empresas (PME) inovadoras, através de um novo instrumento. 

Prevê-se que questões relativas ao género venham a ser contempladas em muitos dos projetos, estando 

previsto financiamento para continuar a estimular o debate sobre o papel da ciência na sociedade. Existem 

igualmente novas regras para tornar o “livre acesso” num requisito do Horizonte 2020, para que as 

publicações dos resultados dos projetos estejam gratuitamente acessíveis a todos. 

Este programa, que sucede aos Programas-Quadro anteriores promovidos pela União Europeia, pode ser 

mais uma via altamente relevante para a concretização das propostas que se apresenta no âmbito deste 

Relatório Estratégico para a Mobilidade integrada no espaço territorial do Quadrilátero, tendo em conta que: 

A lógica de todas as propostas desenvolvidas derivam de uma ideia-base de integração, aproveitamento 

das tecnologias e oportunidades mais recentes e, em suma, de uma filosofia global de projeto que 

possibilite maximizar as ações propostas. 

Em particular julga-se da maior importância ‘cruzar’ qualquer estratégia de projeto, e consecutivo 

financiamento, com o Programa ‘Horizonte 2020’, sendo certo: 

 A total acuidade das soluções propostas com uma lógica de desenvolvimento de uma gestão 

‘inteligente’ da mobilidade urbana; 

 Os fundos disponibilizados, de montante relevante e com particular aplicabilidade para a área dos 

transportes e mobilidade, dependem da capacidade de associação a outros estados-membro; 

 Devem, portanto, ter um caráter transversal entre mais que um estado-membro, possibilitando 

objetivos de inter-operacionalidade e conformidade desejados a nível europeu; 

 Entende-se que a possibilidade de benefício destes fundos depende, em grande medida, do 

adequado contacto com outros parceiros Nacionais e Internacionais que, por experiência 

adquirida, possam colaborar para os procedimentos instituídos (‘calls’).  

7.2.3. Instituto de Mobilidade e dos Transportes (IMT) 

Os financiamentos planeados, programados e, mesmo os já efetivos, do IMT, pela relevância que 

apresentam a nível de (co)parceria para acesso a fundos da União Europeia, importam especialmente para 

uma análise global da estruturação de qualquer projeto tendo em vista a sua sustentabilidade financeira. 

 

É certo, como já afirmado anteriormente, a absoluta necessidade de capacidade de integração de valências 

de qualquer projeto, na área da mobilidade, numa lógica dos princípios que estão consensualizados para o 

setor. 

Sendo certo que para o próximo quadro de apoio financeiro (2014-2020) releva a capacidade de criar 

quadros de financiamento inter-fundos, e que garantam, de forma integral a análise e sustentabilidade das 
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soluções a implementar, junto apresenta-se resumo do procedimento atual, promovido pelo IMT, que 

colabora para a perceção da necessidade de uma política concertada e assertiva na área da 

mobilidade, incluindo o seu financiamento. 

 

Quadro 7.2 - Fundo de Eficiência Energética 2014 (Resumo tratado pelos autores) 

Promoção da Mobilidade Urbana Sustentável 2014 

Nos termos do Regulamento de Gestão do Fundo de Eficiência Energética definido na Portaria n.º 26/2011, de 10 
de janeiro (doravante o “Regulamento”), que estabelece o regime de apoio financeiro à implementação de medidas 
e programas no âmbito do Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética (PNAEE), a apresentação de 
candidaturas processa-se através de concursos cujos avisos são definidos pela Comissão Executiva do PNAEE e 
divulgados através do portal eletrónico do Fundo de Eficiência Energética (http://fee.adene.pt). 

O presente aviso, denominado “AVISO 07 – Promoção da Mobilidade Urbana Sustentável 2014”, prevê a 
possibilidade de cofinanciamento das operações identificadas no número 1 do artigo 4.º do Regulamento. 

O Aviso é definido nos seguintes termos: 

1. Objetivo Geral 

O Decreto-Lei n.º 50/2010, de 20 de maio, criou o Fundo de Eficiência Energética (FEE), o qual tem como objetivos 
incentivar a eficiência energética por parte dos cidadãos e das empresas, apoiar projetos de eficiência energética e 
promover a alteração de comportamentos neste domínio. Através do FEE e mediante a abertura de concursos 
específicos, pretende-se apoiar projetos nas áreas dos transportes, residencial e serviços, indústria e setor 
público, que contribuam para a redução do consumo final de energia, de modo energeticamente eficiente e 
otimizado. 

O Aviso 07 – Promoção da Mobilidade Urbana Sustentável 2014 pretende apoiar o desenvolvimento de projetos 
e iniciativas que promovam a eficiência energética, em termos nacionais, enquadrando-se no âmbito e atividade do 
FEE. 

2. Tipologia de Operações 

Considerando o disposto no número 1 do artigo 4.º do Regulamento, são suscetíveis de cofinanciamento neste 
Aviso as operações que correspondam à área “Transportes” e às medidas inseridas no PNAEE com a designação 
“Promoção da Mobilidade Urbana” 

Sustentável”, que, entre outros, preveem o apoio a: 

a) “Planos de Mobilidade e Transportes (PMT)”; e 

b) “Planos de Mobilidade de Empresas e Polos Geradores e Atractores de Deslocações (PMEP)”. Estas tipologias 
de operações deverão ter em conta as Diretrizes Nacionais para a Mobilidade, o Guia para a elaboração de PMT e 
o Guia para a elaboração de PMEP, disponíveis no site do IMT. 

3. Âmbito Territorial 

O presente Aviso abrange todo o território nacional. 

4. Entidades Beneficiárias 

São beneficiários do incentivo a atribuir às operações: 

a) Para os “Planos de Mobilidade e Transportes (PMT)”, as autarquias e as comunidades intermunicipais; 

b) Para os “Planos de Mobilidade de Empresas e Polos Geradores e Atractores de Deslocações (PMEP)”, 
empresas e entidades empregadoras e gestoras de polos e equipamentos. 

5. Condições de acesso e critérios de elegibilidade 

5.1. Os PMT suscetíveis de apoio devem respeitar, obrigatoriamente, as seguintes condições: 

a) Dispor de uma comissão de acompanhamento, constituída pela entidade promotora, pelos operadores de 
transportes locais, pelo IMT, pela ADENE, e quando aplicável pela respetiva autoridade metropolitana de 
transportes, bem como pelos principais stakeholders locais do setor da mobilidade e transportes e por organizações 
representativas dos interesses dos cidadãos; 

b) Estar previsto e delineado um programa de participação dos interessados e de auscultação pública nas fases de 
diagnóstico, conceção, elaboração das propostas, decisão, implementação e monitorização; 

c) Ser demonstrado o preenchimento das condições expressas nos artigos 3.º e 4º.do Regulamento, na medida do 
aplicável; 
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d) Não se encontrarem iniciados materialmente à data de apresentação da candidatura, sendo, no entanto, 
admissíveis candidaturas de Planos em que tenha já sido efetuado o 1.º pagamento correspondente à adjudicação; 

e) Ser assumido pela entidade promotora o compromisso da publicitação e divulgação públicas do Plano; 

f) Contemplar uma metodologia que inclua uma avaliação ex-ante das medidas a propor, nomeadamente no que diz 
respeito às externalidades ambientais e energéticas; 

g) Incluir uma metodologia para elaboração de plano de monitorização, que contemple, para além dos indicadores 
identificados nos documentos referenciados em 2, uma avaliação, discriminada por medida, do impacto esperado 
em termos de redução de consumo de energia e emissões de gases com efeito de estufa e poluentes atmosféricos, 
nos termos de referência a determinar pela Comissão Executiva do PNAEE; 

h) O compromisso da entidade promotora de sujeitar o PMT, com a identificação das respetivas medidas e plano de 
monitorização, à aprovação dos respetivos órgãos executivos e deliberativos; 

i) Estar em situação de cumprimento, se aplicável, do Regulamento da Gestão do Consumo de Energia para o 
Sector dos Transportes (Portaria nº 228/90, de 27 de março). Caso a entidade beneficiária não esteja em 
cumprimento da referida legislação, esta deverá assumir o compromisso de desenvolver o procedimento até ao final 
do projeto. 

5.2. Os PMEP suscetíveis de apoio devem respeitar, obrigatoriamente, as seguintes condições: 

a) A inclusão de uma metodologia de acompanhamento, participação e auscultação da elaboração do Plano por 
grupos alvos (colaboradores, visitantes, fornecedores), pela autarquia local, operadores de transportes, outras 
entidades e interessados; 

b) Ser assumido pela entidade promotora o compromisso de o Plano incluir ações de divulgação e promoção de 
cada medida ou do seu conjunto; 

c) Contemplar uma metodologia que inclua uma avaliação ex-ante das medidas a propor, nomeadamente quanto ao 
impacto expectável das mudanças dos padrões de mobilidade dos destinatários das medidas, bem como no que diz 
respeito às externalidades ambientais e energéticas; 

d) Incluir uma metodologia para elaboração de plano de monitorização que contemple, para além dos indicadores 
identificados nos documentos referenciados em 2, uma avaliação, discriminada por medida, do impacto esperado 
em termos de redução de consumo de energia e emissões de gases com efeito de estufa e poluentes atmosféricos, 
nos termos de referência a determinar pela Comissão Executiva do PNAEE; 

e) O compromisso de aprovação do PMEP, com a identificação das respetivas medidas e plano de monitorização a 
concretizar pela entidade promotora. 

5.3. São suscetíveis de apoio candidaturas que acumulem financiamento por qualquer outra entidade ou programa, 
sendo considerado elegível para efeitos de financiamento apenas o valor remanescente. 

6. Despesas Elegíveis 

6.1. São elegíveis as despesas relativas às operações expressamente identificadas nas ações aprovadas e que se 
enquadrem no seguinte: 

a) Estudos, atividades preparatórias e proposta final do Plano (excluindo implementação); 

b) Manutenção da garantia bancária prevista no ponto 17.2 deste Aviso, caso aplicável; 

c) Outras despesas ou custos, desde que imprescindíveis à boa execução do projeto e devidamente 
fundamentados e discriminados pelos beneficiários nos documentos de candidatura. 

6.2. Não são elegíveis as despesas: 

a) Com o IVA associado ao custo das operações, caso seja recuperável; 

b) Quando o beneficiário seja uma entidade pública, que tenham sido realizadas sem o respeito pelas regras e 
princípios aplicáveis, em particular os relativos a: 

- Regras de contratação pública; 

- Legislação ambiental e de ordenamento do território; 

- Princípios da concorrência e da igualdade de oportunidades. 

c) Efetivamente realizadas, na fase de execução da operação, na parte que exceda o total de despesas previsto no 
formulário de candidatura. 

7. Duração das operações 

Para a execução das operações a realizar no âmbito do concurso deve ser prevista a duração máxima de 30 meses 
para os PMT e 12 meses para os PMEP, desde a data de celebração de contrato de cofinanciamento até à data de 
apresentação do relatório final da operação, nos termos em que este venha a ser exigido pela Comissão Executiva 
do PNAEE. 
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8. Formalização da candidatura 

(…) 

9. Financiamento das operações 

9.1. A comparticipação de despesas do FEE para cada operação, a apoiar no âmbito do presente Aviso, é a 
seguinte: 

a) Para a tipologia de operação “Planos de Mobilidade e Transportes (PMT)”: 25% das despesas elegíveis e 
efetuadas, até ao limite de 40.000 €; 

b) Para a tipologia de operação “Planos de Mobilidade de Empresas e Polos 

Geradores e Atractores de Deslocações (PMEP)”: 30% das despesas elegíveis e efetuadas, até ao limite de 10.000 
€. 

9.2. Para cada operação, à candidatura aprovada e classificada em último lugar na hierarquização, será atribuído o 
correspondente valor de comparticipação, tendo em conta a dotação disponível e até aos limites estabelecidos nas 
alíneas anteriores. 

9.3. O cofinanciamento das operações assume a forma de comparticipação não reembolsável. 

9.4. As despesas elegíveis para atribuição de incentivos não podem ser superiores às previstas no respetivo 
processo de candidatura. 

9.5. Os financiamentos a conceder às empresas no âmbito do presente Aviso serão efetuados ao abrigo do regime 
de minimis, conforme aplicável, nos termos do 

Regulamento (UE) 1407/2013, da Comissão Europeia, de 18 de dezembro. 

10. Dotação orçamental 

10.1. A dotação orçamental máxima a atribuir, a título de cofinanciamento, à totalidade das operações enquadradas 
no âmbito do presente Aviso é de 300.000 € (trezentos mil euros), e divididos por: 

a) Planos de Mobilidade e Transportes (PMT): 260.000 €; 

b) Planos de Mobilidade de Empresas e Polos Geradores e Atractores de Deslocações (PMEP): 40.000 €. 

(…) 

11. Prazo para apresentação de candidaturas 

11.1. O prazo para a apresentação de candidaturas conta-se a partir do dia 3 de março de 2014, e até às 18:00 
horas do dia 2 de junho de 2014. 

11.2. A data e hora de entrada das candidaturas são as do registo que comprova a submissão do formulário ao 
sistema de informação e gestão do FEE, de acordo com o descrito no ponto 8 deste Aviso. 

11.3. A Comissão Executiva do PNAEE poderá prolongar o prazo referido em 11.1, caso os projetos aprovados não 
esgotem a verba prevista para este Aviso, sendo tal prolongamento devidamente comunicado em 
http://fee.adene.pt. 

11.4. A Comissão Executiva do PNAEE reserva-se o direito de dar por concluído, a qualquer momento, o 
procedimento aberto por este Aviso. 

12. Avaliação do mérito do projeto 

12.1. As candidaturas que reúnam as condições de acesso serão apreciadas e hierarquizadas pela Comissão 
Executiva do PNAEE, por via de uma avaliação de Mérito do Projeto (MP). 

12.2. O Mérito do Projeto (MP) é determinado em função de dois critérios de Seleção – 

Qualidade da operação (A) e Contributo para os Objetivos do PNAEE (B), conforme descrito no referencial 
constante no Anexo A deste Aviso. 

12.3. (….) 

(…) 

 

Evidencia-se através do anterior aviso, devidamente escrutinado sobre os seus aspetos essenciais, que 

apesar da dimensão financeira aparentemente menor para projetos relevantes, a possibilidade de 

complementaridade, e de interlocução com o IMT é relevante. Sobre esta posição entende-se sobre o IMT, 

e possibilidades que oferece, importa referenciar: 
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De forma sistémica: 

 A relevância do IMT enquanto regulador, tal como relevado e explanado no ponto 7.1. sobre as 

diversas condicionantes/oportunidades para ITS; 

 O papel da instituição quer enquanto garante de informação relevante para o financiamento de 

projetos da natureza das soluções que oportunamente efetivámos, e o seu papel de 

regulador/facilitador das operações na área da mobilidade em Portugal; 

 Julgamos que manter atenção e uma especial ligação com o IMT contribuirá para, na justa medida 

da sua relevância enquanto contraparte, o necessário suporte de fundos nacionais a projetos a 

candidatar à escala europeia; 

 Acresce, mas com especial relevância, reter a importância dos programas diretamente 

geridos pelo IMT, coerentes com todos os princípios europeus e nacionais definidos para o 

setor, e que tenderão gradativamente a uma integração em projetos de escala superior, 

particularmente numa lógica de uma gestão eficaz inter-fundos; 

 Em suma, o IMT é um agente regulador essencial, cuja gestão direta de programas tende, 

desejavelmente, para uma operacionalização diversa; a definir no âmbito da regulamentação do 

novo QREN.  

7.2.4. Novo QREN 

Em grande medida, já foram apresentadas as linhas gerais em termos da lógica da Política Europeia a nível 

de coesão regional (vide7.2.1.), as situações-chave em termos de financiamento em I&D (v.g. Horizonte 

2020 vide 7.2.2) e da exemplificação/análise crítica de programas concomitantes/cumulativos a nível 

nacional (v.g. ‘Programa para a Mobilidade Sustentável’ pelo IMT). 

Obviamente, sempre na lógica do setor da gestão dos transportes e mobilidade, importa pontuar 

adequadamente a situação e relevar os fatores críticos de sucesso para a implementação de qualquer 

projeto que carece do adequado apoio financeiro. 

Como tal apresentaremos o conjunto de questões que consideramos essenciais para o posicionamento de 

qualquer agente económico, particularmente para a área da gestão da mobilidade e transportes. 

Atente-se, no entanto, que a complexidade quer de negociações em curso a nível (macro) político (v.g 

‘Acordo de Parceria’), e a indefinição quanto aos Regulamentos dos programas a aplicar, em concreto com 

a objetivação dos Eixos Prioritários, dotações orçamentais, entidades beneficiárias e demais regras de 

operacionalização, são um forte condicionante para uma orientação  mais pragmática das análises. 

No enquadramento dos parágrafos anteriores resumem face à informação disponível do ‘Novo QREN’, as 

seguintes questões base: 

 Situação da negociação Portugal/Comissão Europeia – Marcos de Referência – ‘Acordo de Parceria’  

 Estrutura dos Programas e Modelo de Governação em Portugal  

 Domínios Prioritários para Portugal/União Europeia – Setor da Mobilidade e Transportes 

 

7.2.4.1. Situação da negociação Portugal/Comissão Europeia – Marcos de Referência – ‘Acordo 
de Parceria’ 

Importa para situar a situação atual percecionar, também, a evolução cronológica da institucionalização do 

Novo Quadro de referência:  

 Março 2010 – Adoção da ‘Estratégia 2020’ → ‘(PROTO) ESTRATÉGIA’ 
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 Novembro 2010 – 5º Relatório sobre a Coesão económica, social, territorial e consultas públicas → 

‘DIAGNÓSTICO CONCLUSIVO’ 

 Junho 2011 – Proposta da Comissão Europeia para um Quadro Financeiro Plurianual (QFP) → 

‘FINANCIAMENTO GLOBAL’ 

 Outubro 2011 – Propostas para a política de Coesão 14/20 → ‘SÍNTESE DE POLÍTICAS BASE’ 

 Março de 2012 – Quadro Estratégico Comum (QEC) → ‘RATIFICAÇÃO ESTRATÉGICA’ 

 2012/2013 – Acordo sobre o QFP → ‘PRINCÍPIO DE CONCERTAÇÃO NA UE’ 

 2014 – Entrada e em vigor da adoção dos programas → ‘IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS 

OPERACIONAIS/DISPONIBILIZAÇÃO DE FUNDOS’ 

 

De fato, e comodados em todo o processo de evolução estratégico/operacional prosseguido intra-UE, 

estamos numa fase em que se torna ainda decisiva a discussão política/público sobre o ‘Acordo de Parceria’ 

entre o Estado Português e a Comissão Europeia. 

Além de outras questões que, inerentemente, poderiam relevar para a análise de um ponto de vista da 

negociação global, importa salientar a posição da Comissão Europeia sobre os temas contíguos às 

questões da Mobilidade e Transportes. 

Doutrinária e genericamente afirma a Comissão Europeia em um dos seus pareceres sobre o ‘Acordo de 

Parceria’ com Portugal:  

“Os desafios mais prementes que Portugal enfrenta estão relacionados com a necessidade de aumentar a 

competitividade da sua economia, combater o desemprego, melhorar a qualidade do seu ensino e formação, 

integrar as pessoas em risco de pobreza e de exclusão social e promover uma economia ecológica e 

eficiente em termos de utilização de recursos, incluindo os recursos marinhos.” 

 

Particularizando para o setor da mobilidade e transportes importa referenciar, em termos de enquadramento, 

as questões estratégicas base particularmente referenciadas pela Comissão Europeia sobre as orientações 

a ter em conta para o fecho do Acordo de Parceria (trechos essenciais): 

“2.3 Uma economia ecológica e eficiente que inclua uma utilização adequada dos recursos marinhos 

Transição para uma economia de baixo carbono, eficiente em termos de utilização de recursos, 

incluindo a adaptação às alterações climáticas e sua atenuação, bem como prevenção e gestão dos 

riscos 

Energia e economia de baixo teor de carbono e eficientes em termos de recursos 

A fim de reduzir a sua dependência dos combustíveis fósseis importados e aumentar a eficiência da energia 

e dos recursos, Portugal deve adotar várias medidas: 

i) Promover a produção e a distribuição das fontes de energia renováveis até à reforma do atual regime de 

apoio e acelerar a eliminação dos entraves não baseados nos custos. Só deve ser prestado apoio depois de 

adequadamente tomados em consideração mecanismos alternativos de sustentabilidade financeira; 

ii) Assegurar uma melhor integração na rede energética dos produtores de renováveis; 

iii) Promover medidas de poupança de custos que fomentem a eficiência de recursos e a eficiência 

energética, e promovam a utilização de energias renováveis nas PME e nos edifícios públicos com ações de 

sensibilização e apoio e aconselhamento ao investimento; 

iv) Apoiar estratégias e intervenções de baixo teor de carbono para as zonas urbanas que incluam os 

sistemas de iluminação pública, as redes inteligentes e os transportes limpos; 
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(…) 

Apoiar a transição modal com modos de transporte mais favoráveis ao ambiente e as ligações ao 

sistema geral das redes europeias e internacionais 

Para os transportes, que são uma área fundamental da competitividade económica, a tónica deve ser 

colocada na rede de base, que diz respeito às ligações ferroviárias do corredor atlântico entre Lisboa/Madrid, 

Lisboa/Porto e Sines/Lisboa-Caia-Madrid. 

Deverá ser dada prioridade à redução dos estrangulamentos e à melhoria das ligações ferroviárias, em 

coordenação com a estratégia de desenvolvimento portuário. 

O financiamento das infraestruturas portuárias deverá também ser prioritário, associado ao desenvolvimento 

da intermodalidade e às ligações às plataformas logísticas. 

Os melhoramentos na rede ferroviária convencional existente devem igualmente continuar a incluir a 

eletrificação das linhas ferroviárias e a renovação das vias, bem como a construção de estradas de 

circunvalação e passagens de nível, para prevenir acidentes e aumentar a velocidade média de circulação. 

Os transportes urbanos não poluentes devem ser financiados, em especial nas zonas urbanas de 

pequena ou média dimensão, e como parte integrante de uma estratégia integrada global de 

mobilidade urbana. (…)” 

 

Como evidenciado, e que será reforçado sucessivamente, é indubitável a posição da Comissão Europeia 

quanto à necessidade de Portugal fomentar uma política que genericamente, no setor dos transportes e 

mobilidade, possibilite alcançar alguns objetivos básicos a nível de projetos a implementar: 

 A nível urbano e inter-urbano garantir uma estratégia de diminuição dos efeitos de poluição, 

seja de ruído ou de emissão de gases tóxicos; 

 A esse nível criar/ (re)criar processos ‘inteligentes’ de gestão que contribuam para o desiderato 

referido anteriormente; 

 Criar condições para um sistema de transportes, mobilidade e, portanto, de fluidez de pessoas e 

bens, não poluente, em função de “uma estratégia integrada global de mobilidade urbana”. 

 

7.2.4.2. Estrutura dos Programas e Modelo de Governação em Portugal  

Apesar de só existir uma previsão de fixação de regras finais sobre os diversos Programas para o segundo 

semestre de 2014, importa referenciar a estrutura genérica já estabelecida em termos da operacionalização 

da política de coesão em Portugal, em particular para a utilização dos fundos disponibilizados pelo FEDER 

(Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional), FC (Fundo de Coesão) e FSE (Fundo Social Europeu). 

Conforme disposto na Resolução do Conselho de Ministros 33/2013 a estrutura programática idealizada 

assenta basicamente em: 

 Quatro PO temáticos no Continente: 

o Competitividade e internacionalização; 

o Inclusão social e emprego; 

o Capital humano; 

o Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos; 

 Cinco PO Regionais no Continente, correspondentes ao território de cada NUTS II: 

o Norte; 
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o Centro; 

o Lisboa; 

o Alentejo; 

o Algarve; 

 Dois PO Regionais nas Regiões Autónomas, de acordo com as prioridades definidas pelos 

respetivos Governos Regionais; 

 Um PO de assistência técnica. 

 

Foi determinado, entretanto, um modelo de governação político e técnico para a gestão global dos 

fundos (vide Resolução do Conselho de Ministros 39/2013) que estabelece de essencial: 

 O novo modelo institucional para a governação dos fundos europeus com finalidade estrutural 

deverá comportar uma melhor coordenação política do conjunto dos fundos comunitários, bem 

como a concentração das funções de programação, coordenação, certificação e de pagamento, tal 

como estão previstas nos regulamentos comunitários, numa instituição única a criar, com base nos 

serviços atualmente existentes: o Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, I. P. (IFDR, 

I. P.), o Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu, I. P. (IGFSE, I. P.), e a estrutura de missão 

designada por Observatório do QREN → Agência para o Desenvolvimento e Coesão
1
; 

 Determinar que o nível de coordenação técnica seja assegurado por uma instituição a criar, 

designada por Agência para o Desenvolvimento e Coesão, com atribuições de programação, 

coordenação, certificação e de pagamento dos fundos da política de coesão (Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional, Fundo de Coesão e Fundo Social Europeu), assegurando ainda as 

funções de monitorização, avaliação e reporte do Acordo de Parceria. 

 Estabelecer que a Agência para o Desenvolvimento e Coesão prossiga as suas atribuições sob 

superintendência e tutela do membro do Governo responsável pela área do desenvolvimento 

regional, integrando a esfera da administração indireta do Estado e suceda nas atribuições, direitos 

e obrigações do Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, I.P. (IFDR, I. P.), o Instituto 

de Gestão do Fundo Social Europeu, I. P. (IGFSE, I. P.), e da estrutura de missão denominada por 

Observatório do QREN. 

 Estabelecer que à Agência para o Desenvolvimento e Coesão compete: 

o No que respeita ao conjunto dos Fundos Estruturais e de Coesão: a coordenação, 

monitorização e avaliação estratégicas, bem como a programação e o controlo do quadro 

de desempenho dos programas operacionais e respetivos eixos, a par da articulação da 

programação financeira dos fundos com a respetiva contrapartida orçamental nacional; 

o Quanto aos fundos da política de coesão (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, 

Fundo de Coesão e Fundo Social Europeu): a coordenação nacional de cada fundo, 

incluindo a preparação da respetiva regulamentação e a elaboração de orientações de 

gestão, a coordenação nacional da cooperação territorial europeia, o desempenho das 

funções de autoridade de certificação, de pagamento e de gestão de programas de 

assistência técnica para os fundos da política de coesão; 

o Relativamente às demais políticas comunitárias e recursos extracomunitários: a 

coordenação nacional dos regimes de auxílios de Estado, a coordenação do mecanismo 

                                                      

1
 Agência para a Coesão e Desenvolvimento, IP – Orgânica criada pelo DL 140/2013 – Tomada de posse da nova 

Administração – 11 Dez. 2013 
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financeiro do espaço económico europeu, o desempenho de funções de autoridade de 

certificação, de pagamento e, sempre que pertinente, de gestão de outros programas. 

 Determinar que a gestão dos programas operacionais seja atribuída a entidades que revistam a 

seguinte natureza: 

o Entidades da administração direta ou indireta do Estado, no caso dos programas 

operacionais temáticos de âmbito nacional; 

o Entidades da administração regional a indicar pelos Governos Regionais dos Açores e da 

Madeira, no caso dos programas operacionais regionais das Regiões Autónomas; 

o Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, no caso dos programas 

operacionais regionais do Continente; 

o Entidades públicas, mesmo que de direito privado, que venham a ser designadas pelos 

Estados -Membros para exercerem as funções de autoridade de gestão, no caso dos 

programas de cooperação territorial europeia em que Portugal participe; 

o Agência para o Desenvolvimento e Coesão, no caso do programa operacional de 

assistência técnica. 

 

7.2.4.3. Domínios Prioritários para Portugal/União Europeia – Setor da Mobilidade e Transportes 

De acordo com a toda a informação analisada importar reiterar, em forma de síntese, os domínios 

prioritários para o setor, incluindo as suas relações inter fundos, referenciando-se as fontes escrutinadas 

(Governo de Portugal, União Europeia e Comissão Europeia): 

7.2.4.3.1. GOVERNO PORTUGAL (vide Resolução do Conselho de Ministros 33/2013) - Linhas de 
reorientação da programação estrutural → relevante para análise global do projeto/estrutura 
concetual para financiamento 

 (…) 

 As grandes linhas de reorientação seguidamente explicitadas emanam ainda dos princípios 

orientadores definidos pelo Governo Português na Resolução do Conselho de Ministros n.º 98/2012, 

de 26 de novembro, mais especificamente: (i) a racionalidade económica; (ii) a concentração num 

número limitado de domínios; (iii) a disciplina financeira e a integração orçamental; (iv) a 

segregação de funções de gestão e a prevenção de conflito de interesses e a transparência e 

prestação de contas (…) 

 A reorientação para os resultados implica que se valorize o apoio a intervenções 

devidamente interligadas e cujos efeitos se reforcem mutuamente. As lições da experiência de 

aplicação dos fundos demonstram que as intervenções atomizadas, seja no âmbito municipal, seja 

no âmbito dos apoios empresariais, ou mesmo no âmbito da qualificação das pessoas, tendem a 

produzir resultados aquém dos desejáveis (…) 

 É fundamental desenvolver uma nova cultura de parcerias para os resultados, suportada no 

planeamento cuidado e em mecanismos robustos de governação, que assegure uma assunção 

plena de responsabilidades contratuais, quer seja no âmbito de intervenções de cariz temático, quer 

seja de cariz territorial. Desta forma, a utilização de instrumentos regulamentares previstos 

para a mobilização de abordagens territoriais integradas (Investimentos Territoriais 

Integrados (ITI), Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) e Ações Integradas de 

Desenvolvimento Urbano Sustentável (AIDUS), (….), deve ser avaliada à luz dos resultados que 

permitem atingir, bem como da eficiência adicional que possibilita na obtenção dos mesmos. Ao 
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nível mais detalhado, os critérios de seleção das operações devem igualmente refletir, sempre 

que possível, a contribuição para os resultados. 

 

7.2.4.3.2. UNIÃO EUROPEIA – PARLAMENTO EUROPEU E CONSELHO (vide Regulamento UE nº 
s e suas condicionantes/oportunidades em 

função de Quadro Estratégico Comum (QEC) 

Entre os múltiplos aspetos, da maior relevância, constantes no documento em referência, parte dos quais já 

abordados ao longo do presente, e outros de caráter metodológico que julgamos não serem cruciais nesta 

fase, apresentamos de seguida aqueles que são essencial reter: 

 Afirma-se a nível do QEC a absoluta necessidade que os fundos estruturais contribuam para a 

“….estratégia da União para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo e coerência 

com a governação económica da União”; 

 Na mesma linha estratégica (consignada no QEC) relevam outras questões essenciais: 

o A necessidade absoluta de uma abordagem integrada aos fundos estruturais; 

o Invetiva-se para a capacidade de coordenação e complementaridade, na linha do já 

descrito; 

o Cumulativamente, incentiva-se que os projetos resultem de abordagens integradas; 

o (….) 

 De acordo com a análise crítica efetuada relevam para o setor, coerentemente com todas as 

soluções apresentadas, os seguintes aspetos basilares em termos de objetivos temáticos 

definidos à escala europeia: 

o Salienta-se que dos 11 objetivos temáticos, definidos prioritariamente, as 

soluções/propostas apresentadas acomodam-se claramente, sem cálculo ou indução de 

efeitos indiretos (v.g. no emprego e/ou nas PME), num conjunto deles: desde (i) Reforço 

da investigação do desenvolvimento tecnológico e da inovação, passando pelos 

relativos (ii) A apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os 

setores ou (iii) a Proteção do ambiente e promoção de utilização sustentável dos recursos;   

o Mas dos grandes, e generalistas, objetivos temáticos dedica-se especificamente para o 

setor dos transportes e mobilidade o objetivo de “Promover transportes sustentáveis e 

eliminar estrangulamentos nas principais infraestruturas da rede”   

 Em relação a tal objetivo consideram-se as seguintes prioridades de investimento: 

o Apoio ao espaço único europeu de transportes multimodais, mediante o investimento na 

rede transeuropeia de transportes (RTE-T); 

o Desenvolvimento e reabilitação de sistemas ferroviários abrangentes, interoperáveis e 

de alta qualidade e promoção de medidas de redução do ruído; 

o Desenvolvimento e melhoria de sistemas de transporte ecológicos (incluindo de 

baixo ruído) e de baixo teor de carbono, incluindo vias navegáveis e transportes 

marítimos interiores, portos, ligações multimodais e infraestruturas aeroportuárias, a fim de 

promover a mobilidade regional e local sustentável; 

o Melhoria da mobilidade regional, com a ligação dos nós secundários e terciários às 

infraestruturas de RTE-T, incluindo os nós multimodais. 

 São definidas uma série de condicionalidades ex ante, que, de forma resumida mas com especial 

relevo no âmbito do presente, implicam basicamente: 
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o A existência de Planos à escala nacional e local que enquadrem os projetos a implementar, 

garantindo-se níveis de coerência aos diferentes níveis de planeamento, projeto e 

implementação/políticas a fixar; 

o Os quadros globais de atuação estejam orientados, e consistentemente alinhados, para a 

promoção de uma mobilidade regional e local sustentável; 

o De forma mais particular, e considerando a prioridade às questões de eficiência 

energética, a existência do desenvolvimento de sistemas inteligentes de distribuição, 

armazenagem e transporte.   

 

7.2.4.3.3. COMISSÃO EUROPEIA (‘Pacote de Mobilidade Urbana’ – 17/12/2013) → Lógica específica da 
CE para a mobilidade urbana 

A Comissão Europeia com base no diagnóstico efetuado sobre as necessidades específicas da mobilidade 

urbana estabeleceu, em Dezembro de 2013, o designado Pacote de Mobilidade Urbana, cujos aspetos 

essenciais referenciamos de seguida e que julgamos contribuem para integrar muita da informação já 

transmitida, em particular para percecionar a lógica da CE para esta temática. 

Enquadramento e objetivos 

As cidades albergam mais de 70% da população da UE e são responsáveis por cerca de 85% do PIB da 

União Europeia. A maioria das viagens começam e terminam nas cidades. Em muitas áreas urbanas, no 

entanto, a crescente pressão da procura criou uma situação que não é sustentável:  

 O congestionamento grave; 

 A má qualidade do ar, as emissões de ruído e altos níveis de emissões de CO2; 

 Tais fatores põe em risco os objetivos da UE para um sistema de transportes competitivo e 

económico em recursos. 

 

Através desta iniciativa pretende-se atingir os seguintes objetivos básicos:  

 A partilha de experiências, a cooperação e a divulgação das melhores práticas; 

 Proporcionar apoio financeiro específico; 

 Levar as atividades de investigação e inovação a participar na oferta de soluções para os desafios 

da mobilidade urbana. 

 

Durante vários anos, as iniciativas financiadas pela UE reuniram as partes interessadas e especialistas para 

analisar as abordagens atuais e identificar as melhores práticas em planeamento urbano. A partir desta 

troca o conceito de "planos de mobilidade urbana sustentável" surgiu, como forma de implementar 

estratégias para a mobilidade urbana que se baseiem numa análise profunda da situação atual, bem como 

uma visão clara para o desenvolvimento sustentável da sua área urbana. 

Os planos de mobilidade urbana sustentável devem ser desenvolvidos em cooperação entre diferentes 

áreas políticas e setores (transporte, uso do solo e ordenamento do território, ambiente, desenvolvimento 

económico, política social, saúde, segurança rodoviária, etc.); entre os diferentes níveis de governo e 

administração. 
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Os planos de mobilidade urbana sustentáveis são uma forma de promover um desenvolvimento equilibrado 

e uma melhor integração dos diferentes modos de mobilidade urbana. Este conceito de planeamento 

destaca, ainda, que a mobilidade urbana deve atender especialmente a políticas que atuam sobre o 

comportamento/escolhas individuais.  

Todos os anos, uma cidade europeia receberá um prémio pelo seu plano de mobilidade urbana sustentável. 

Caracterização 

O elemento central do pacote de mobilidade urbana é a comunicação, "Juntos para a mobilidade urbana 

competitiva e eficiente em termos de recursos". É complementado por um anexo que define o conceito de 

planos de mobilidade urbana sustentável, bem como documentos de trabalho de quatro funcionários na 

logística urbana, regulamentos de acesso urbano, implantação de suas soluções em áreas urbanas, e a 

segurança rodoviária urbana. Consideram-se, portanto, os seguintes temas centrais: 

1. Logística urbana - ao mesmo tempo fundamental para o funcionamento e a competitividade de uma 

cidade, é muitas vezes negligenciada nas políticas de mobilidade urbana. Portanto, a Comissão irá 

preparar os documentos de orientação que prestam assistência prática sobre como melhorar o 

desempenho da logística urbana. Os Estados-Membros são convidados a garantir que a logística urbana 

é dada a devida atenção nas abordagens nacionais para a mobilidade urbana e nos planos de 

mobilidade urbana sustentável. 

2. Regulamentos de acesso urbano - definição "zonas de emissão reduzida (ZER)" – são cada vez mais 

utilizados pelas cidades para regular o tráfego de veículos rodoviários. É importante para obter uma 

melhor compreensão de como ser eficaz, analisar os vários sistemas a nível europeu para suportar as 

melhores soluções locais. A Comissão tem como objetivo promover um intercâmbio com os Estados-

Membros e especialistas em regulamentos de acesso urbano em toda a União Europeia. 

3. Para garantir uma maior coerência e interoperabilidade de SIT (Sistemas Inteligentes de Transportes) 

e suas soluções em toda a Europa, a Comissão através de um grupo de peritos, produziu um conjunto 

de diretrizes para a implementação destes sistemas. Os Estados-Membros devem utilizar estas diretrizes, 

para a adequada implementação de sistemas entre redes de transportes urbanos e interurbanos.  

4. Melhorar a segurança rodoviária é uma prioridade política. A maioria dos acidentes de trânsito fatais ou 

graves ocorrem em áreas urbanas. Cerca de dois terços das mortes de peões ocorrem em áreas 

urbanas e 50% das pessoas mortas em acidentes em áreas urbanas são peões ou ciclistas. Durante a 

última década, o número de mortes de peões diminuiu apenas 39% em comparação com 49% para 

mortes de condutores de carro. A Comissão vai continuar a reunir e divulgar exemplos de boas práticas 

para o planeamento da segurança rodoviária e considerar outras medidas para reduzir o número de 

feridos graves de trânsito em áreas urbanas. Os Estados-Membros devem assegurar que os planos de 

mobilidade urbana sustentável têm em devida consideração a segurança rodoviária urbana como uma 

questão transversal. 

 

Próximos passos 

Na Primavera de 2014, a Comissão irá apresentar o grupo de peritos dos Estados-Membros sobre a 

mobilidade urbana.  

A Comissão irá também lançar, durante 2014, uma plataforma para a mobilidade urbana sustentável, 

com o objetivo de coordenar a cooperação da UE sobre o desenvolvimento do conceito e das ferramentas 

necessárias, incluindo a existência de um balcão único para o tema, a expansão de um website que 

funcione como um centro de conhecimento e competência virtual. 
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7.3. Síntese Conclusiva – Perspetivas de Futuro 

Considerando a clarificação da situação atual em termos das condicionantes legais efetuada nos pontos 

anteriores, julgamos que se torna claro que existe um desafio de alteração do enquadramento jurídico 

no que respeita à regulação/concessão/autorização dos transportes coletivos de passageiros em Portugal e 

que passa pela sucessão da aplicação do RTA pelo Regulamento (CE) nº 1370/2007, respeitando os 

princípios da LBSTT. 

Releva, portanto, a absoluta necessidade de uma redefinição regulamentar em Portugal, presentemente 

em curso, associada à obrigatoriedade imposta pela UE de se vir a contratualizar até 2019 os serviços de 

transportes públicos (Regulamento CE 1370/200715), sendo que se pretende que os municípios venham a 

ter um papel mais interventivo na definição das redes e serviços de Transportes Públicos, coerente com as 

políticas e formas de contratualização já referidas, e tendo, também, como enfoque a descentralização de 

competências na atribuição de serviços de transporte público regular de passageiros, por modo rodoviário, 

em todo o território municipal, para os respetivos municípios. 

De forma concomitante, conforme estipulado na LBSTT, instituir uma gestão supramunicipal do sistema 

de transportes, através de associações de autarquias ou outras estruturas já existentes, de molde a que a 

transferência de competências seja efetuada sem a necessidade de criar novas entidades, minimizando-se 

encargos para o erário público. 

Além das definições regulamentares necessárias para a passagem de um sistema de autorizações 

administrativas para o regime de contratação de serviços de transporte, importa frisar que em termos 

de futuro se colocam importantes desafios em função das já aludidas transferências de competências e a 

aplicação do regime contratualização previsto. 

 

Em função de toda a informação compilada, descrita e analisada no presente documento julga-se essencial 

referenciar que o movimento consecutivo deverá passar pela sequência de ações elencadas, de seguida, 

de forma sintética: 

 Fixar/decidir estrategicamente sobre as propostas aventadas; 

 Incremento da capacidade técnica associada à gestão global do processo, particularmente 

tendente a uma ‘contratualização ótima’ dos serviços de transporte no que diz respeito às 

obrigações de serviço público nomeadamente caracterizar tecnicamente, através de estudos de 

especialidade, os projetos apresentados; 

 A criação de um quadro regulatório claro no plano institucional (competências vs. autoridades 

competentes – Administração Central, Autoridades Metropolitanas, Municípios, Associações de 

Municípios ou Comunidades Intermunicipais), jurídico (procedimentos e contratação de serviços) e 

económico (regras claras de compensação financeira para obrigações de serviço público) que 

pugne por uma situação de concorrência mais transparente e uma maior eficácia na gestão do 

sistema de transportes; 

 Em particular, e de acordo com as determinações da Comissão Europeia sobres estas matérias, 

garantir que as análises custo benefício sobre os projetos a implementar sejam efetivados de forma 

integrada; 

 De forma relevante, julgamos essencial custear o projeto no sentido de avaliar a melhor forma de 

financiamento; 
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 Em termos processuais, e considerando o diferente nível de investimentos, somos do entendimento 

que a apresentação integral de um projeto desta natureza facilitará o acesso a fundos ‘alheios’, em 

particular e conforme descrito. os provenientes da União Europeia; 

 Nesta linha de atuação, importa acrescentar a relevância de, consecutiva ou paralelamente, aceder 

a fundos de outros programas, em particular e conforme explicitado, do ‘Programa-Quadro / 

Horizonte 2020’, e em todos os conexos à promoção de uma Mobilidade Inteligente e Sustentável a 

nível local e regional. 
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8. Avaliação e Priorização das Propostas 

As propostas apresentadas ao longo deste relatório são diversificadas, implicando diferentes momentos de 

aplicação, diferentes intervenientes e maiores ou menores facilidades de concretização. No presente 

capítulo, estas propostas são avaliadas segundo o seu nível de importância para o alcance dos objetivos 

gerais e dos eixos de atuação e o seu contributo para a concretização da estratégia, através da construção 

de matrizes cruzadas. É também estruturada uma priorização das propostas segundo a importância das 

mesmas para a construção do Sistema de Transportes Integrado do Quadrilátero. 

8.1. Avaliação qualitativa e quantitativa das propostas 

8.1.1. Contributo das propostas para os Eixos e Linhas de Orientação Estratégica 

A avaliação das propostas relativamente aos Eixos e Linhas de Orientação Estratégica, já abordados em 

1.4 e relembrados na figura seguinte, permite verificar a coerência do conjunto de medidas propostas, 

detetar lacunas na definição da estratégia e identificar quais as linhas estratégicas mais abrangidas com a 

implementação do Sistema de Transportes Integrado do Quadrilátero. 

 

 

 

No quadro seguinte apresenta-se o contributo das propostas para as linhas de orientação estratégica e para 

a respetiva área de atuação. Considerou-se a seguinte escala de avaliação: 

 

 Influencia muito na concretização da estratégia

 Inflencia moderadamente na concretização da estratégia

 Influencia pouco na concretização da estratégia
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Quadro 8.1 – Contribuição das propostas para os Eixos e Linhas de Orientação Estratégica 
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Da análise do quadro anterior e do resultado de contabilização de propostas apresentada no Quadro 8.2, 

pode concluir-se que cerca de metade das propostas assentam na contribuição para os Eixos Estratégicos 

1, 2 e 3 e nomeadamente para as Linhas de Orientação ligadas às políticas supramunicipais, ao 

planeamento territorial e dos transportes a nível municipal, à organização e estruturação dos serviços de 

transporte coletivo e à melhoria das suas condições de oferta e ao encaminhamento e qualificação do 

espaço viário. 

O número significativo de propostas que contribuem para a qualificação do espaço rodoviário e de 

encaminhamento, cerca de 52%, podem parecer contraditórias no alcance dos objetivos do Estudo. No 

entanto estas visam essencialmente melhorar as condições na circulação rodoviária, com a diminuição do 

congestionamento com vista à melhoria do ambiente, ao aumento da segurança nas estradas para 

condutores, peões e bicicletas e à melhoria das condições de circulação do transporte coletivo rodoviário. 

Estas propostas incluem medidas que não sendo aplicadas diretamente na rede viária têm efeito sobre esta, 

como é exemplo a introdução de parques de estacionamento periféricos às zonas urbanas. 

 

Quadro 8.2 – Avaliação da contribuição das propostas para os Eixos e Linhas de Orientação Estratégica 

 

 

8.1.2. Contributo das propostas para os Objetivos Gerais 

A avaliação das propostas relativamente aos Objetivos Gerais, já abordados em 1.2 e relembrados na figura 

seguinte, é de extrema utilidade pois permite verificar a coerência do conjunto de medidas propostas, 

perceber se todos os Objetivos estabelecidos inicialmente são cobertos por medidas, identificar quais os 

Objetivos mais abrangidos com a implementação do Sistema de Transportes Integrado do Quadrilátero e 

perceber de que modo (quantitativamente) as medidas propostas contribuem efetivamente para a 

implementação da estratégia da mobilidade. 
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No quadro seguinte apresenta-se então o contributo das propostas para o alcance dos Objetivos Gerais. 

Considerou-se a seguinte escala de avaliação: 

 

 

Da análise do quadro do quadro e do resultado de contabilização de propostas apresentada no Quadro 8.4, 

pode concluir-se que uma grande parte das propostas, mais de metade, contribui para o alcance dos 

Objetivos A, B, C e E. Estes objetivos são os que visam essencialmente a promoção de modos de 

transporte mais sustentáveis em detrimento do transporte individual e consequentemente a melhoria do 

ambiente e das condições de vida nas cidades. A elevada contribuição das propostas para o Objetivo B, 

cerca de 75%, que à partida não seria expectável, assenta essencialmente em medidas ligadas à 

conservação e segurança da rede viária e a medidas que indiretamente retiram tráfego ligeiro e pesado das 

estradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Influencia muito na concretização do objetivo

 Inflencia moderadamente na concretização do objetivo

 Influencia pouco na concretização do objetivo
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Quadro 8.3 – Contributo das propostas para os Objetivos Gerais 
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Reforço dos serviços de rebatimento em interfaces TCF 2.2.1.1   

Serviços Expresso CI-MOB 2.2.2.1     

Serviços Flexíveis de Transporte Coletivo 2.2.2.3    
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Melhoria das condições de permanência nas interfaces de TC Ferroviário 2.2.4.1   

Melhoria da acessibilidade em modos suaves em interfaces TCF e TCR 2.2.4.2    

Estacionamento de longa duração em interfaces de TC Ferroviário 2.2.4.3    

Rede Ciclável Urbana 2.3.1.1    

Rede Ciclável Extra-Urbana 2.3.1.2    
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Serviços de Bicicletas Partilhadas 2.3.3    

Criação de Observatório da Mobilidade 3.1      
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O quadro seguinte apresenta então a quantificação das propostas com impacto em cada Objetivo e 

segundo a classificação atribuída. 

 

Quadro 8.4 – Avaliação da contribuição das propostas para os Objetivos Gerais 

 

 

8.1.3. Avaliação da coerência entre propostas 

A avaliação da coerência entre propostas é importante na medida em que permite perceber se há propostas 

incompatíveis entre si, ou seja, propostas que atenuam os efeitos uma da outra. Esta avaliação é feita 

através da matriz dupla de propostas apresentada no Quadro 8.5. 

Foi utilizada a seguinte simbologia: 

 

 

Da análise da matriz pode concluir-se que não há praticamente incoerências entre as propostas 

apresentadas. As incoerências que se detetaram estão relacionadas com as propostas de criação da 

plataforma de carpooling e da redução de tarifas nas autoestradas para veículos pesados. 

A criação da plataforma de carpooling pode parecer uma medida contraditória à promoção do transporte 

público e dos modos suaves. No entanto, como já abordado em 3.2.1.3, esta medida deverá ser 

complementar a todas as propostas de incentivo à utilização do transporte público e dos modos suaves, 

com vista única e exclusivamente à redução do congestionamento nas estradas do território do Quadrilátero. 

O objetivo aqui é de fazer transferência de pessoas que usariam o veículo particular mesmo que não 

adotassem o carpooling em vez de roubar potenciais utilizadores ao transporte alternativo. 

A redução das tarifas nas autoestradas para veículos pesados pode não ser coerente com a proposta de 

promoção do transporte ferroviário no domínio das mercadorias. No entanto estas também devem ser vistas 

como propostas complementares, uma vez que o transporte de mercadorias em modo ferroviário não será 

vantajoso para todas as indústrias e fábricas do Quadrilátero e que a redução das tarifas proposta deverá 

abranger também o transporte pesado de passageiros. 
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Quadro 8.5 – Avaliação da coerência entre propostas 

 

 

8.1.4. Aplicabilidade das propostas no Quadrilátero 

As diversas propostas apresentadas são na sua generalidade aplicadas transversalmente a todos os 

concelhos da área de estudo. No entanto há algumas propostas que se aplicam com algumas limitações em 

alguns concelhos ou que simplesmente não se aplicam. 

Além disso, no que respeita a gestão das medidas propostas, há medidas que devem ter uma gestão 

supramunicipal e outras a ser geridas por cada município, no entanto sempre com a visão estratégica global 

para o Quadrilátero. 

No Quadro 8.6 apresenta-se esta análise, tendo sido considerada a seguinte simbologia: 
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Melhoria das condições permanência nas interfaces de TC Rodoviário 2.2.4.1 · · · J J · J J J J · · · · · J · · J · J J J J · J J J J

Melhoria das condições de permanência nas interfaces de TC Ferroviário 2.2.4.1 · · · J · · · J J J J · · · · J · · J · J J J J · J J J J

Melhoria da acessibilidade em modos suaves em interfaces TCF e TCR 2.2.4.2 · · · J J · · J J J · J J J J J · J J · J J J J · J J · ·
Estacionamento de longa duração em interfaces de TC Ferroviário 2.2.4.3 · J · · · · · · · J · J · · J J · · J · J J J J · J J J J

Rede Ciclável Urbana 2.3.1.1 · · · · · · · · · · J J J J J J J J · J J J J J · J J J J

Rede Ciclável Extra-Urbana 2.3.1.2 · · · · · · · · · · J · J J J J J J · J J J J J · J J J J

Desenvolvimento de Redes de Estacionamento de Bicicletas 2.3.2 · · · · · · · · · · J · J J J J J J J J J J J J · J J J J

Serviços de Bicicletas Partilhadas 2.3.3 · · · · J · · · · · J J J J J J J J J J J J J J · J J J J

Criação de Observatório da Mobilidade 3.1 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J

SII - Gestão e Conservação da Rede Viária 3.1.1.1.1 J J J · · · · · · · · · J J J J J J J J J · J J · J · · ·
SII - Sinistralidade e Segurança Rodoviária 3.1.1.1.2 J J J · · · · · · · J · J J J J J J J J J · J J · J J · ·
SII - Transporte Coletivo 3.1.1.2 · · · J J J J J J J J J · · J J J J J J J · J J J J · J J

SII – Alunos 3.1.1.3 J J J J · · J · · · · · J J J J J J J J J · J J · J J · ·
Criação de Centro de Divulgação da Mobilidade 3.2 · · · J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J

Desenvolvimento de Marca/Imagem 3.2.1 · · · J J J J J J J J J J J J J J · · · · J J J J J J J J

Portal Mobilidade 3.2.1.1 · · · J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J

Aplicação Mobilidade 3.2.1.2 · · · J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J

Plataforma de Carpooling 3.2.1.3 · · J L L L L · · · · · · · · · J · · J · J J J J J L · ·
Quiosques Mobilidade 3.2.1.4 · · · J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J

Ações de sensibilização e promoção de modos suaves 3.2.2.1 · · · J J J J J J J J J J J J J J · J · J J J J J L J J J

Melhoria da informação disponibilizada sobre o TC nas paragens e interfaces 3.2.2.2.1 · · · J J J J J J J · J J J J J J · · J · J J J J · J J J

Desenvolvimento de mapas de rede 3.2.2.2.2 · · · J J J J J J J · J J J J J J · · J · J J J J · J J J

Criação de Centro Operacional da Mobilidade 3.3 · · · · J J · · · · · · J J J J J · · · · J J J J J J J · J

CartãoQ 3.3.1.1 · · · J J J J J J J J J · · · J J · · J J J J J J · J J J J

Redução das tarifas nas AEs 3.3.1.2 · · J · J · · · · · · · · · · · J J · · · J · · · · · J · ·
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Quadro 8.6 – Aplicabilidade das propostas no Quadrilátero 

 

p

r

Aplica-se

Aplica-se, mas com algumas limitações

M

u

n

i

c

i

p

a

l

S

u

p

r

a

m

u

n

i

c

i

p

a

l B
a

rc
e

lo
s

B
ra

g
a

G
u

im
a

rã
e

s

V
.N

. 
F

a
m

a
li
c

ã
o

Eixos viários de intervenção 2.1.1.4 r p r p p p

Planos de Sinalização de encaminhamento 2.1.2 p r p p p p

Planos de Segurança Rodoviária Municipais 2.1.4 p p p p p

Reforço dos serviços de rebatimento em interfaces TCF 2.2.1.1 p p p p p

Serviços Expresso CI-MOB 2.2.2.1 p p p p p

Serviços Flexíveis de Transporte Coletivo 2.2.2.3 p p r p

Reforço dos serviços de TC Urbano de Distribuição 2.2.2.2 p p r

Melhoria das condições de permanência nas paragens de TC Rodoviário 2.2.2.4 p p p p p

Melhoria das condições de permanência nas interfaces de TC Rodoviário 2.2.4.1 p r p p p

Melhoria das condições de permanência nas interfaces de TC Ferroviário 2.2.4.1 p r p p p

Melhoria da acessibilidade em modos suaves em interfaces TCF e TCR 2.2.4.2 p r r p p p

Estacionamento de longa duração em interfaces de TC Ferroviário 2.2.4.3 p r r p p p

Rede Ciclável Urbana 2.3.1.1 p p p p p

Rede Ciclável Extra-Urbana 2.3.1.2 p r p p p p

Desenvolvimento de Redes de Estacionamento de Bicicletas 2.3.2 p p p p p

Serviços de Bicicletas Partilhadas 2.3.3 p p p p p

Criação de Observatório da Mobilidade 3.1 p p p p p

SII - Gestão e Conservação da Rede Viária 3.1.1.1.1 r p p p p p

SII - Sinistralidade e Segurança Rodoviária 3.1.1.1.2 p p p p p

SII - Transporte Coletivo 3.1.1.2 p p p p p

SII – Alunos 3.1.1.3 r p p p p p

Criação de Centro de Divulgação da Mobilidade 3.2 p p p p p

Desenvolvimento de Marca/Imagem 3.2.1 p p p p p

Portal Mobilidade 3.2.1.1 p p p p p

Aplicação Mobilidade 3.2.1.2 p p p p p

Plataforma de Carpooling 3.2.1.3 p p p p p

Quiosques Mobilidade 3.2.1.4 r p p p p p

Ações de sensibilização e promoção de modos suaves 3.2.2.1 p p p p p

Melhoria da informação disponibilizada sobre o TC nas paragens e interfaces 3.2.2.2.1 p p p p p

Desenvolvimento de mapas de rede 3.2.2.2.2 p p p p p

Criação de Centro Operacional da Mobilidade 3.3 p p p p p

CartãoQ 3.3.1.1 p p p p p

Redução das tarifas nas AEs 3.3.1.2 p p p p p

Parques de Estacionamento periféricos às Zonas Urbanas Centrais 4.10.1 p p p p p

Alargamento territorial da Tarifação de Estacionamento nos hipercentros urbanos 4.10.2 p r p p p

Sistema de informação em tempo real sobre a disponibilidade de estacionamento nas áreas urbanas centrais4.10.3 p p r p p r

Outras recomendações 4.2.1.1 p p p p p

Planos de Mobilidade e Transporte Municipais 4.2.1.2 p p p r p

Planos de Mobilidade de Empresas e Polos 4.2.1.3 r p p p p p

Realização de estudos de tráfego/transportes para novos polos 4.2.1.4 p p p p p

Planos de Mobilidade Escolar 5.3 r p p p p p

Promoção do transporte ferroviário no domínio das mercadorias 6.1.3 p r p r p

Centro de distribuição Logística 6.2.3.1 p r p p r

Regulamentação de cargas e descargas nos centros urbanos 6.2.3.2 p p p p p

Gestão

PROPOSTAS Capítulo

Aplicação
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8.2. Priorização das propostas 

8.2.1. Nível de importância das propostas 

Os objetivos gerais definidos foram alvo de hierarquização durante o workshop participativo, questão esta já 

abordada no ponto 1.3. No gráfico seguinte mostra-se o resultado desta hierarquia a nível dos grupos e 

individualmente. 

 

Gráfico 8.1 – Nível de importância dos Objetivos Gerais 

 

Sendo o Objetivo C o de maior relevância e o Objetivo B o de menor, conclui-se que as questões 

relacionadas com o Transporte Coletivo e os Modos Suaves, com vista à racionalização do uso do 

Transporte Individual, são as mais pertinentes para os intervenientes. 

 

De acordo com a hierarquização dos grupos e com a avaliação das propostas realizada anteriormente, no 

ponto 8.1.2, apresenta-se no quadro seguinte a quantificação da importância das propostas relativamente à 

estratégia de mobilidade considerada. 

Daqui conclui-se que a proposta com maior relevância no alcance dos objetivos é a criação do Centro 

Operacional da Mobilidade, proposta esta que envolve serviços diversificados, o que faz com que contribua 

para vários objetivos gerais. A proposta que tem menor peso é a promoção do Transporte Ferroviário no 

domínio das mercadorias, a qual tem maior impacto no objetivo B. Embora a sua concretização seja de 

considerar é uma proposta que não tem impacto nos restantes objetivos gerais do estudo. 

Sendo assim, é importante realçar que esta quantificação das propostas pode ser relativa porque algumas 

das propostas podem ser importantes na concretização específica de um objetivo e não ter efeitos 

significativos nos restantes objetivos. 
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Quadro 8.7 – Importância das propostas consoante os Objetivos Gerais (resultados do workshop) 

 

 

8.2.2. Priorização 

A priorização das propostas nesta fase tem por base ainda uma abordagem simplificada. A identificação das 

propostas com maior relevância para o alcance dos objetivos estabelecidos, apresentada no ponto 8.2.1, 

permitirá perceber quais as propostas prioritárias. No entanto, nem sempre se poderá seguir essa 

classificação uma vez que por exemplo há medidas que dependem da execução de outras primeiro, ou 

medidas que devem ser implementadas em conjunto. 

Capítulo PROPOSTAS Importância

2.1.1.4 Eixos viários de intervenção 34%

2.1.2 Planos de Sinalização de encaminhamento 24%

2.1.4 Planos de Segurança Rodoviária Municipais 28%

2.2.1.1 Reforço dos serviços de rebatimento em interfaces TCF 42%

2.2.2.1 Serviços Expresso CI-MOB 52%

2.2.2.3 Serviços Flexíveis de Transporte Coletivo 45%

2.2.2.2 Reforço dos serviços de TC Urbano de Distribuição 42%

2.2.2.4 Melhoria das condições de permanência nas paragens de TC Rodoviário 42%

2.2.4.1 Melhoria das condições permanência nas interfaces de TC Rodoviário 42%

2.2.4.1 Melhoria das condições de permanência nas interfaces de TC Ferroviário 42%

2.2.4.2 Melhoria da acessibilidade em modos suaves em interfaces TCF e TCR 48%

2.2.4.3 Estacionamento de longa duração em interfaces de TC Ferroviário 41%

2.3.1.1 Rede Ciclável Urbana 33%

2.3.1.2 Rede Ciclável Extra-Urbana 33%

2.3.2 Desenvolvimento de Redes de Estacionamento de Bicicletas 35%

2.3.3 Serviços de Bicicletas Partilhadas 33%

3.1 Criação de Observatório da Mobilidade 58%

3.1.1.1.1 SII - Gestão e Conservação da Rede Viária 37%

3.1.1.1.2 SII - Sinistralidade e Segurança Rodoviária 29%

3.1.1.2 SII - Transporte Coletivo 40%

3.1.1.3 SII – Alunos 32%

3.2 Criação de Centro de Divulgação da Mobilidade 63%

3.2.1 Desenvolvimento de Marca/Imagem 47%

3.2.1.1 Portal Mobilidade 50%

3.2.1.2 Aplicação Mobilidade 50%

3.2.1.3 Plataforma de Carpooling 27%

3.2.1.4 Quiosques Mobilidade 48%

3.2.2.1 Ações de sensibilização e promoção de modos suaves 38%

3.2.2.2.1 Melhoria da informação disponibilizada sobre o TC nas paragens e interfaces 37%

3.2.2.2.2 Desenvolvimento de mapas de rede 46%

3.3 Criação de Centro Operacional da Mobilidade 68%

3.3.1.1 CartãoQ 41%

3.3.1.2 Redução das tarifas nas AEs 27%

4.10.1 Parques de Estacionamento periféricos às Zonas Urbanas Centrais 48%

4.10.2 Alargamento territorial da Tarifação de Estacionamento nos hipercentros urbanos 48%

4.10.3 Sistema de informação em tempo real sobre a disponibilidade de estacionamento nas áreas urbanas centrais 30%

4.2.1.1 Outras recomendações 26%

4.2.1.2 Planos de Mobilidade e Transporte Municipais 54%

4.2.1.3 Planos de Mobilidade de Empresas e Polos 50%

4.2.1.4 Realização de estudos de tráfego/transportes para novos polos 46%

5.3 Planos de Mobilidade Escolar 49%

6.1.3 Promoção do transporte ferroviário no domínio das mercadorias 9%

6.2.3.1 Centro de distribuição Logística 13%

6.2.3.2 Regulamentação de cargas e descargas nos centros urbanos 21%
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Assim, visando identificar a sequência de implementação das medidas propostas mais adequada de modo a 

garantir a correta construção do Sistema de Transportes Integrado pretendido, foi tido em conta o nível de 

importância das propostas e a responsabilidade pela implementação, sendo o resultado desta análise 

quadro seguinte. 

 

Quadro 8.8 – Priorização das implementações das propostas, relevância e relações de sequencialidade 

 

 

De referir que a proposta relativa à realização de estudos de tráfego/transportes para novos polos e as 

medidas relativas aos usos do solo, incluídas nas outras recomendações, são ações que as câmaras 

municipais devem passar a incorporar, não tendo portanto um momento de específico de aplicação.  

É importante salientar que a abordagem efetuada em termos da sequencialidade de ações e relevância à 

prossecução dos objetivos, por si só, não considera os aspetos restritivos à implementação das propostas, 

nomeadamente os esforços a realizar no domínio financeiro, mas também os esforços de natureza política, 

Criação de Centro Operacional da Mobilidade 3.3 68% 1

Criação de Centro de Divulgação da Mobilidade 3.2 63% 1

Criação de Observatório da Mobilidade 3.1 58% 1

Planos de Mobilidade e Transporte Municipais 4.2.1.2 54% 2

Serviços Expresso CI-MOB 2.2.2.1 52% 3

Planos de Mobilidade de Empresas e Polos 4.2.1.3 50% 3

Portal Mobilidade 3.2.1.1 50% 3

Aplicação Mobilidade 3.2.1.2 50% 3

Planos de Mobilidade Escolar 5.3 49% 4

Parques de Estacionamento periféricos às Zonas Urbanas Centrais 4.10.1 48% 5

Alargamento territorial da Tarifação de Estacionamento nos hipercentros urbanos 4.10.2 48% 6

Melhoria da acessibilidade em modos suaves em interfaces TCF e TCR 2.2.4.2 48% 7

Quiosques Mobilidade 3.2.1.4 48% 4

Desenvolvimento de Marca/Imagem 3.2.1 47% 2

Desenvolvimento de mapas de rede 3.2.2.2.2 46% 5

Realização de estudos de tráfego/transportes para novos polos 4.2.1.4 46%

Serviços Flexíveis de Transporte Coletivo 2.2.2.3 45% 8

Reforço dos serviços de rebatimento em interfaces TCF 2.2.1.1 42% 9

Reforço dos serviços de TC Urbano de Distribuição 2.2.2.2 42% 10

Melhoria das condições de permanência nas paragens de TC Rodoviário 2.2.2.4 42% 11

Melhoria das condições permanência nas interfaces de TC Rodoviário 2.2.4.1 42% 12

Melhoria das condições de permanência nas interfaces de TC Ferroviário 2.2.4.1 42% 13

Estacionamento de longa duração em interfaces de TC Ferroviário 2.2.4.3 41% 14

CartãoQ 3.3.1.1 41% 4

SII - Transporte Coletivo 3.1.1.2 40% 4

Ações de sensibilização e promoção de modos suaves 3.2.2.1 38% 8

SII - Gestão e Conservação da Rede Viária 3.1.1.1.1 37% 5

Melhoria da informação disponibilizada sobre o TC nas paragens e interfaces 3.2.2.2.1 37% 11

Desenvolvimento de Redes de Estacionamento de Bicicletas 2.3.2 35% 7

Eixos viários de intervenção 2.1.1.4 34% 15

Rede Ciclável Urbana 2.3.1.1 33% 16

Rede Ciclável Extra-Urbana 2.3.1.2 33% 16

Serviços de Bicicletas Partilhadas 2.3.3 33% 5

SII – Alunos 3.1.1.3 32% 6

Sistema de informação em tempo real sobre a disponibilidade de 

estacionamento nas áreas urbanas centrais
4.10.3 30% 7

SII - Sinistralidade e Segurança Rodoviária 3.1.1.1.2 29% 7

Planos de Segurança Rodoviária Municipais 2.1.4 28% 17

Plataforma de Carpooling 3.2.1.3 27% 3

Redução das tarifas nas AEs 3.3.1.2 27% 8

Outras recomendações 4.2.1.1 26%

Planos de Sinalização de encaminhamento 2.1.2 24% 18

Regulamentação de cargas e descargas nos centros urbanos 6.2.3.2 21% 19

Centro de distribuição Logística 6.2.3.1 13% 9

Promoção do transporte ferroviário no domínio das mercadorias 6.1.3 9% 20

PROPOSTAS Capítulo Importância Momento temporal
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- quer no que se refere à complexidade dos procedimentos de negociação com as várias entidades 

intervenientes, ou à aceitação que as medidas possam num primeiro momento ter junto dos utilizadores do 

sistema de transporte ou da população em geral. 

Tendo presente este tipo de condicionantes à implementação, apresenta-se no Quadro 8.9 uma avaliação 

preliminar qualitativa das condicionantes à implementação das abordagens consideradas nestas 

perspetivas. A sua análise permite concluir que as medidas que apresentam grau de prioridade mais 

elevado – como sejam a criação do CIMOB nas suas diversas vertentes -, não implicam necessariamente 

maior complexidade de concretização.  

 

Quadro 8.9 – Priorização das implementações das propostas - nível de dificuldade na implementação 

 

- difícil + difícil

Criação de Centro Operacional da Mobilidade 3.3 68%

Criação de Centro de Divulgação da Mobilidade 3.2 63%

Criação de Observatório da Mobilidade 3.1 58%

Planos de Mobilidade e Transporte Municipais 4.2.1.2 54%

Serviços Expresso CI-MOB 2.2.2.1 52%

Planos de Mobilidade de Empresas e Polos 4.2.1.3 50%

Portal MobilidadeQ 3.2.1.1 50%

Aplicação MobilidadeQ 3.2.1.2 50%

Planos de Mobilidade Escolar 5.3 49%

Parques de Estacionamento periféricos às Zonas Urbanas Centrais 4.10.1 48%

Alargamento territorial da Tarifação de Estacionamento nos hipercentros urbanos 4.10.2 48%

Melhoria da acessibilidade em modos suaves em interfaces TCF e TCR 2.2.4.2 48%

Quiosques MobilidadeQ 3.2.1.4 48%

Desenvolvimento de Marca/Imagem 3.2.1 47%

Desenvolvimento de mapas de rede 3.2.2.2.2 46%

Realização de estudos de tráfego/transportes para novos polos 4.2.1.4 46%

Serviços Flexíveis de Transporte Coletivo 2.2.2.3 45%

Reforço dos serviços de rebatimento em interfaces TCF 2.2.1.1 42%

Reforço dos serviços de TC Urbano de Distribuição 2.2.2.2 42%

Melhoria das condições de permanência nas paragens de TC Rodoviário 2.2.2.4 42%

Melhoria das condições permanência nas interfaces de TC Rodoviário 2.2.4.1 42%

Melhoria das condições de permanência nas interfaces de TC Ferroviário 2.2.4.1 42%

Estacionamento de longa duração em interfaces de TC Ferroviário 2.2.4.3 41%

CartãoQ 3.3.1.1 41%

SII - Transporte Coletivo 3.1.1.2 40%

Ações de sensibilização e promoção de modos suaves 3.2.2.1 38%

SII - Gestão e Conservação da Rede Viária 3.1.1.1.1 37%

Melhoria da informação disponibilizada sobre o TC nas paragens e interfaces 3.2.2.2.1 37%

Desenvolvimento de Redes de Estacionamento de Bicicletas 2.3.2 35%

Eixos viários de intervenção 2.1.1.4 34%

Rede Ciclável Urbana 2.3.1.1 33%

Rede Ciclável Extra-Urbana 2.3.1.2 33%

Serviços de Bicicletas Partilhadas 2.3.3 33%

SII – Alunos 3.1.1.3 32%

Sistema de informação em tempo real sobre a disponibilidade de 

estacionamento nas áreas urbanas centrais
4.10.3 30%

SII - Sinistralidade e Segurança Rodoviária 3.1.1.1.2 29%

Planos de Segurança Rodoviária Municipais 2.1.4 28%

Plataforma de Carpooling 3.2.1.3 27%

Redução das tarifas nas AEs 3.3.1.2 27%

Outras recomendações 4.2.1.1 26%

Planos de Sinalização de encaminhamento 2.1.2 24%

Regulamentação de cargas e descargas nos centros urbanos 6.2.3.2 21%

Centro de distribuição Logística 6.2.3.1 13%

Promoção do transporte ferroviário no domínio das mercadorias 6.1.3 9%

PROPOSTAS Capítulo Importância
Nível de dificuldade de implementação
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9. Equipa de Trabalho 

A elaboração do presente Relatório foi um trabalho conjunto de vários colaboradores e equipas 

coordenadas pela ATKINS/WAY2GO. Assim, e de um modo geral, tivemos para as diferentes 

especialidades as seguintes equipas: 

Coordenação do Estudo  

João Abreu e Silva, Prof. /Eng.º Civil  

Assessora da Coordenação  

Maria José Pereira, Eng.ª Civil 

Reconhecimento de Campo, Planeamento de Transportes e Trabalhos de Campo  

Ana Duarte, Eng.ª Civil  

Madalena Beja, Eng.ª Civil  

Maria José Pereira, Eng.ª Civil 

Rosa Pestana, Eng.ª Civil 

Relatório  

Madalena Beja, Eng.ª Civil  

Luis Caetano, Eng.º do Território 

Luís Cardoso, Eng.º Civil 

João Abreu e Silva, Prof. /Eng.º Civil  

Maria José Pereira, Eng.ª Civil 

Rosa Pestana, Eng.ª Civil 

Ana Henriques, Arq.ª Urbanista 

Madalena Coutinho, Arq.ª Paisagista 

Recolha de Informação 

Ana Duarte, Eng.ª Civil  

Luís Caetano, Eng.º do Território 

Rosa Pestana, Eng.ª Civil 

Auxilio Técnico na preparação da BASE SIG, Figuras, Inquéritos e texto 

Ana Duarte, Eng.ª Civil  

Ana Fonseca - Desenhadora Projetista de AutoCAD 

Ana Henriques, Arq.ª Urbanista  

António Marques - Técnico de ArcView 

José Gonçalves, Eng.º do Território 

Marlene Francisco, Geógrafa e mestre em Urbanística e Gestão do Território 

Marta Isabel Duarte -Técnica de ArcView e Auxiliar Técnica 
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Pedro Ferreira – Desenhador Projetista de AutoCAD 

 

O presente estudo é também resultado, como foi mencionado anteriormente, de uma estreita colaboração 

com diversas entidades, sob supervisão do Grupo de Acompanhamento Técnico (GAT) técnicos e 

dirigentes da AMFEQU, e outras entidades consultadas a quem se agradece a todos a colaboração 

prestada.  

Das entidades com mais intervenção neste projeto e a quem agradecemos igualmente toda a colaboração 

prestada, tanto a nível institucional como a nível pessoal através dos seus técnicos, destacamos as 

seguintes: 

  Câmara Municipal de Barcelos; 

 Câmara Municipal de Braga; 

 Câmara Municipal de Guimarães  

 Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 
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Anexo A: Intervenção nas Paragens de TC 
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991 Barcelos Rural S S S 4 N Razoável -49119,6327 199157,1056 Máximo 

990 Barcelos Rural S S S 6 N Mau -49364,8637 199884,6065 Máximo 

989 Barcelos Rural S S S 6 N Mau -49123,7335 201008,5591 Máximo 

1001 Barcelos Rural N S S 6 N Mau -46530,3673 201208,6765 Máximo 

1367 Barcelos Rural N S S 6 N Razoável -36958,655 202025,6293 Máximo 

927 Barcelos Rural N S S 6 N Mau -41709,9229 202826,651 Máximo 

910 Barcelos Rural S N N N N Bom -41149,963 202840,4082 Máximo 

2768 Barcelos Rural S N N N N Bom -36974,3325 205849,0936 Máximo 

929 Barcelos Urbano N S S 3 N Mau -42828,7102 206677,2749 Máximo 

2947 Barcelos Rural S S S 4 N Razoável -33144,1151 206805,927 Máximo 

2946 Barcelos Rural S S S 4 N Razoável -33187,5021 206831,9588 Máximo 

966 Barcelos Urbano S N N N N Bom -41842,1482 206836,0927 Máximo 

928 Barcelos Urbano S S S 3 N Razoável -42615,6137 206840,695 Máximo 

1178 Barcelos Urbano N S S 6 N Mau -39959,5977 208439,7339 Máximo 

1332 Barcelos Rural S N N N N Bom -37840,6223 208741,1818 Máximo 

3587 Barcelos Rural N S S 3 N Mau -32103,4675 209030,0237 Máximo 

1031 Barcelos Rural N S S 4 N Mau -41674,6675 212178,6993 Máximo 

1192 Barcelos Rural S N N N N Bom -39751,537 212640,3059 Máximo 

1034 Barcelos Rural S N N N N Bom -41724,8816 212793,7333 Máximo 

1151 Barcelos Rural S S S 6 N Razoável -50105,5782 212800,8665 Máximo 

1033 Barcelos Rural S N N N N Bom -41748,1382 212804,0693 Máximo 

1035 Barcelos Rural S N N N N Bom -41699,0437 213129,6598 Máximo 

1194 Barcelos Rural S N N N N Bom -39644,4699 213199,4571 Máximo 

1036 Barcelos Rural S S S 6 N Mau -41714,5485 213202,013 Máximo 

1038 Barcelos Rural S N N N N Mau -41538,837 213711,0719 Máximo 

1037 Barcelos Rural S N N N N Bom -41502,6605 213729,1605 Máximo 

1041 Barcelos Rural S S S 4 N Razoável -41520,7525 214220,1295 Máximo 

1042 Barcelos Rural S N N N N Bom -41481,9919 214245,9703 Máximo 

1197 Barcelos Rural N S S 6 N Mau -39992,4601 214314,781 Máximo 

1355 Barcelos Rural S N N N N Bom -37600,2769 204873,5086 Máximo 

971 Barcelos Rural S N N N N Bom -43319,6918 204929,2501 Máximo 

1352 Barcelos Rural S N N N N Bom -37679,1424 205046,0505 Máximo 

1353 Barcelos Rural S N N N N Bom -37645,4799 205058,6742 Máximo 

2767 Barcelos Rural S N N N N Bom -37346,0435 205725,7252 Máximo 

2941 Barcelos Rural S S S 4 N Mau -31912,2426 207186,7059 Máximo 

16 Barcelos Urbano S N N N N Mau -41036,9114 207189,2168 Máximo 

5 Barcelos Urbano S N N N N Bom -40353,1204 207291,7294 Máximo 

6 Barcelos Urbano S N N N N Bom -40191,5236 207300,7082 Máximo 

13 Barcelos Urbano S N N N N Bom -40380,4283 207321,6702 Máximo 

1046 Barcelos Rural S N N N N Razoável -41427,2557 214829,2871 Máximo 

1396 Barcelos Rural S N N N N Bom -35724,6851 197874,8945 Intermédio 

1388 Barcelos Rural S N N N N Bom -36430,9937 199911,4533 Intermédio 
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1387 Barcelos Rural S N N N N Razoável -36379,4016 200485,8929 Intermédio 

2728 Barcelos Rural N S S 6 N Razoável -39737,8964 201190,5088 Intermédio 

999 Barcelos Rural N S S 6 N Mau -47393,8902 201363,2487 Intermédio 

2743 Barcelos Rural S S S 6 N Mau -39340,5458 202254,7478 Intermédio 

2781 Barcelos Rural N S S 6 N Mau -35394,4435 203741,2667 Intermédio 

2783 Barcelos Rural N S N N N Mau -34676,647 203819,3588 Intermédio 

925 Barcelos Rural S N N N N Mau -42203,3054 203826,6541 Intermédio 

1350 Barcelos Rural S N N N N Bom -38735,1895 206047,1961 Intermédio 

23 Barcelos Urbano S S N N N Razoável -41152,2271 206145,2269 Intermédio 

22 Barcelos Urbano S S S 3 N Razoável -41127,9225 206162,9033 Intermédio 

24 Barcelos Urbano S S N N N Bom -40961,4726 206280,0092 Intermédio 

1338 Barcelos Urbano S S S 4 N Mau -38368,4201 208049,0975 Intermédio 

21 Barcelos Urbano S N N N N Bom -40602,0017 208211,9559 Intermédio 

20 Barcelos Urbano S N N N N Bom -40624,2038 208215,656 Intermédio 

1337 Barcelos Urbano S N N N N Bom -38324,3757 208257,0925 Intermédio 

1330 Barcelos Rural S N N N N Mau -37627,7313 208445,0968 Intermédio 

3585 Barcelos Rural N S S 3 N Mau -31617,8008 208505,4005 Intermédio 

1170 Barcelos Urbano S N N N N Bom -40649,2289 208518,415 Intermédio 

1169 Barcelos Urbano S N N N N Razoável -40628,3806 208542,7383 Intermédio 

1320 Barcelos Rural S S S 4 N Mau -37273,3339 209342,9298 Intermédio 

1164 Barcelos Rural S S S 4 N Mau -41396,3047 209352,3476 Intermédio 

1179 Barcelos Urbano S N N N N Bom -39670,6195 209432,2277 Intermédio 

1163 Barcelos Rural S S S 6 N Mau -41875,82 209456,5862 Intermédio 

1162 Barcelos Rural S S S 6 N Mau -42105,1533 209498,2814 Intermédio 

1321 Barcelos Rural N S S 6 N Mau -36683,3513 209588,5409 Intermédio 

1161 Barcelos Rural N S S 4 N Razoável -42376,1847 209703,2892 Intermédio 

1160 Barcelos Rural S N N N N Bom -42546,4481 209838,8029 Intermédio 

1023 Barcelos Rural S S S 4 N Razoável -41068,3826 210154,4571 Intermédio 

1159 Barcelos Rural S S S 4 N Mau -42876,551 210165,4262 Intermédio 

3630 Barcelos Rural S N N N N Bom -34977,5465 210265,1184 Intermédio 

1158 Barcelos Rural S S S 6 N Mau -43158,0061 210297,4643 Intermédio 

1024 Barcelos Rural S N N N N Bom -41221,6917 210450,5692 Intermédio 

1182 Barcelos Rural N S S 6 N Mau -39835,9801 210482,5442 Intermédio 

1155 Barcelos Rural S S N N N Mau -43994,5619 210543,0699 Intermédio 

1156 Barcelos Rural S N N N N Bom -43957,4929 210590,7309 Intermédio 

1153 Barcelos Rural S S N N N Mau -46594,7251 211549,2207 Intermédio 

2754 Barcelos Rural S S S 4 N Mau -43214,6889 212067,3539 Intermédio 

1188 Barcelos Rural N S S 6 N Mau -40230,797 212105,7854 Intermédio 

3646 Barcelos Rural S S S 6 N Razoável -34248,3432 212226,1568 Intermédio 

1193 Barcelos Rural S S S 6 N Razoável -39593,9071 213021,0052 Intermédio 

2762 Barcelos Rural N S N N N Mau -42367,3374 213227,3318 Intermédio 

1142 Barcelos Rural N S S 6 N Razoável -48232,3807 213527,8539 Intermédio 

2900 Barcelos Rural N S S 6 N Razoável -33401,2241 203929,5088 Intermédio 

2899 Barcelos Rural N S S 6 N Mau -32916,4263 204135,6914 Intermédio 

1358 Barcelos Rural S N N N N Bom -37414,6957 204447,8907 Intermédio 

0 Barcelos Urbano s s S 2 n Razoável -39914,849 207133,5636 Intermédio 

1340 Barcelos Urbano N S S 4 N Mau -38964,8485 207457,2393 Intermédio 

1341 Barcelos Urbano S N N N N Bom -38901,2267 207471,9218 Intermédio 
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3666 Barcelos Rural S S S 3 N Mau -33242,7016 211032,8374 Intermédio 

3667 Barcelos Rural S N N N N Bom -32891,721 211038,944 Intermédio 

3649 Barcelos Rural S S S 6 N Mau -32914,2355 211054,2262 Intermédio 

3634 Barcelos Rural S S S 3 N Razoável -33941,2697 211060,2386 Intermédio 

1089 Barcelos Rural N S S 6 N Mau -42909,8904 215969,7521 Intermédio 

1092 Barcelos Rural N S S 6 N Mau -43556,8036 216037,8433 Intermédio 

1091 Barcelos Rural N S S 6 N Mau -43096,2605 216226,007 Intermédio 

1251 Barcelos Rural S N N N N Bom -34602,7745 216250,8243 Intermédio 

1253 Barcelos Rural S N N N N Bom -34357,572 216259,0982 Intermédio 

1094 Barcelos Rural N S S 6 N Mau -43900,8702 216337,1051 Intermédio 

1080 Barcelos Rural N S S 3 N Mau -42567,7796 217286,6328 Intermédio 

1061 Barcelos Rural S N N N N Bom -41346,0669 219310,228 Intermédio 

877 Barcelos Rural S N N N N Bom -40694,4104 194769,7152 Mínimo 

894 Barcelos Rural N S S 4 N Razoável -42153,4836 195443,5293 Mínimo 

895 Barcelos Rural S N N N N Razoável -42200,998 195472,0374 Mínimo 

2695 Barcelos Rural N S S 6 N Razoável -40158,1683 196312,0215 Mínimo 

885 Barcelos Rural S S S 6 N Razoável -41802,7943 196619,3063 Mínimo 

2694 Barcelos Rural N S S 6 N Mau -38880,4886 196850,0194 Mínimo 

893 Barcelos Rural S S S 4 N Razoável -41929,1191 197094,9393 Mínimo 

2708 Barcelos Rural S N N N N Bom -39019,2932 197148,2136 Mínimo 

2691 Barcelos Rural N S S 3 N Razoável -37497,769 197170,9419 Mínimo 

2692 Barcelos Rural N S S 6 N Mau -38060,4369 197264,7156 Mínimo 

2689 Barcelos Rural N S S 6 N Mau -36426,4287 197264,7277 Mínimo 

1397 Barcelos Rural S N N N N Bom -35257,5486 197572,7713 Mínimo 

892 Barcelos Rural S S S 4 N Razoável -41837,0032 197585,5384 Mínimo 

2709 Barcelos Rural S N N N N Bom -39241,7412 197933,9706 Mínimo 

901 Barcelos Rural N S S 4 N Razoável -40141,5768 198215,8359 Mínimo 

1391 Barcelos Rural S N N N N Bom -36010,547 198372,2392 Mínimo 

1392 Barcelos Rural N S S 4 N Razoável -36002,4129 198380,3735 Mínimo 

888 Barcelos Rural N S S 4 N Razoável -43036,9584 198464,8937 Mínimo 

1004 Barcelos Rural N S S 4 N Razoável -44848,1405 198805,0212 Mínimo 

891 Barcelos Rural N S S 6 N Razoável -41692,3285 198913,1371 Mínimo 

1389 Barcelos Rural S N N N N Bom -36281,3785 198923,8612 Mínimo 

1003 Barcelos Rural N S S 6 N Razoável -45597,1036 199356,4893 Mínimo 

2720 Barcelos Rural S N N N N Bom -39437,7011 199615,5439 Mínimo 

1005 Barcelos Rural S S S 4 N Razoável -43803,9081 199736,0852 Mínimo 

2722 Barcelos Rural S N N N N Bom -40742,5265 200220,0645 Mínimo 

2736 Barcelos Rural S N N N N Bom -40364,015 200220,6404 Mínimo 

2735 Barcelos Rural S N N N N Bom -40381,2034 200228,2795 Mínimo 

2723 Barcelos Rural S N N N N Bom -40729,7017 200258,54 Mínimo 

2811 Barcelos Rural S N N N N Razoável -38229,9802 200262,795 Mínimo 

2810 Barcelos Rural S S S 4 N Razoável -38211,9604 200286,8218 Mínimo 

2725 Barcelos Rural S N N N N Razoável -40952,0049 200322,6642 Mínimo 

2724 Barcelos Rural S N N N N Bom -40947,73 200352,5896 Mínimo 

2805 Barcelos Rural N S S 4 N Mau -36986,6004 200391,9477 Mínimo 

905 Barcelos Rural S N N N N Bom -41820,373 200475,5168 Mínimo 

2716 Barcelos Rural S N N N N Bom -38939,5082 200591,6231 Mínimo 

2717 Barcelos Rural S N N N N Bom -38941,6896 200611,2544 Mínimo 
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2733 Barcelos Rural S S S 6 N Razoável -38895,8104 200705,8769 Mínimo 

1008 Barcelos Rural N S S 6 N Mau -43776,5981 200769,9092 Mínimo 

906 Barcelos Rural S N N N N Bom -41707,5382 200822,4926 Mínimo 

1009 Barcelos Rural N S S 6 N Mau -44670,9528 201112,1855 Mínimo 

1010 Barcelos Rural N S N N N Mau -45027,7528 201228,767 Mínimo 

2732 Barcelos Rural S N N N N Mau -39032,5132 201237,5396 Mínimo 

1000 Barcelos Rural S N N N N Bom -47090,5341 201281,8629 Mínimo 

2731 Barcelos Rural S N N N N Mau -39502,7693 201288,8367 Mínimo 

909 Barcelos Rural S S N N N Mau -41542,8943 202068,4879 Mínimo 

1372 Barcelos Rural S N N N N Bom -36212,6037 202106,0619 Mínimo 

1371 Barcelos Rural S S S 4 N Razoável -36204,5997 202122,0704 Mínimo 

1013 Barcelos Rural N S S 6 N Mau -44093,8693 202238,1675 Mínimo 

985 Barcelos Rural S N N N N Bom -47062,9676 202594,3557 Mínimo 

2746 Barcelos Rural S N N N N Mau -39416,7912 202907,5567 Mínimo 

1016 Barcelos Rural N S S 9 N Razoável -45051,865 203327,9812 Mínimo 

911 Barcelos Rural S N N N N Bom -40765,3536 203425,9425 Mínimo 

926 Barcelos Rural N S S 6 N Razoável -41966,4856 203490,6126 Mínimo 

2786 Barcelos Rural S S S 4 N Razoável -34012,9092 203711,2437 Mínimo 

2788 Barcelos Rural N S S 6 N Mau -33493,3322 203711,2476 Mínimo 

1348 Barcelos Rural S S N N N Bom -37933,9277 205774,2049 Mínimo 

914 Barcelos Urbano S N N N N Bom -40693,8933 205926,9661 Mínimo 

916 Barcelos Urbano S S S 6 N Razoável -40596,8418 205948,5339 Mínimo 

1345 Barcelos Rural S N N N N Razoável -38253,4352 206035,9662 Mínimo 

27 Barcelos Rural S N N N N Bom -39786,0094 206037,8989 Mínimo 

1346 Barcelos Rural S N N N N Razoável -38253,4354 206053,2888 Mínimo 

2953 Barcelos Rural N S S 6 N Mau -35873,1449 206454,4732 Mínimo 

2952 Barcelos Rural N S S 6 N Mau -35899,1773 206497,8598 Mínimo 

2967 Barcelos Rural S S S 4 N Razoável -38783,9175 206555,169 Mínimo 

931 Barcelos Rural S S S 6 N Mau -44127,0582 206563,2339 Mínimo 

932 Barcelos Rural S S S 6 N Razoável -44903,1805 206582,0459 Mínimo 

933 Barcelos Rural S N N N N Razoável -44361,8146 206857,3217 Mínimo 

942 Barcelos Rural S N N N N Bom -46008,8588 206999,5333 Mínimo 

2 Barcelos Urbano S N N N N Bom -40339,6521 207032,2768 Mínimo 

945 Barcelos Rural S S N N N Mau -46581,3882 207042,6328 Mínimo 

4 Barcelos Urbano S N N N N Bom -40548,8304 207053,8215 Mínimo 

9 Barcelos Urbano S N N N N Bom -40373,7718 207675,9706 Mínimo 

1339 Barcelos Urbano S S S 4 N Razoável -38759,3025 207694,5995 Mínimo 

1328 Barcelos Rural N S S 6 N Mau -36800,6473 208577,2408 Mínimo 

958 Barcelos Rural N S S 10 N Razoável -48054,1842 208723,3026 Mínimo 

1326 Barcelos Rural N S S 6 N Razoável -36296,5683 208892,9072 Mínimo 

1167 Barcelos Urbano S N N N N Razoável -40916,7872 208938,8568 Mínimo 

1168 Barcelos Urbano S N N N N Bom -40923,737 208977,0789 Mínimo 

1318 Barcelos Urbano N S S 4 N Mau -38422,7704 209054,3251 Mínimo 

1309 Barcelos Urbano N S N N N Mau -38769,4572 209063,1527 Mínimo 

1166 Barcelos Rural S N N N N Mau -41090,5259 209143,8653 Mínimo 

1020 Barcelos Urbano S N N N N Bom -41088,7659 209277,7603 Mínimo 

3618 Barcelos Rural S S S 6 N Razoável -32656,3426 209359,1506 Mínimo 

1325 Barcelos Rural N S N N N Mau -36367,5348 209374,965 Mínimo 
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3622 Barcelos Rural S N N N N Bom -33505,0629 209516,491 Mínimo 

1308 Barcelos Urbano N S N N N Mau -38776,0895 209672,9047 Mínimo 

1022 Barcelos Urbano S S S 3 N Razoável -40989,1036 209797,2135 Mínimo 

3589 Barcelos Rural S N N N N Bom -31597,8667 209805,9719 Mínimo 

3624 Barcelos Rural N S S 3 N Mau -33748,2393 210055,2828 Mínimo 

1175 Barcelos Rural N S S 4 N Razoável -44848,022 210124,8122 Mínimo 

962 Barcelos Rural N S S 8 N Mau -49100,3711 210181,9321 Mínimo 

3625 Barcelos Rural N S S 3 N Razoável -33904,776 210188,9354 Mínimo 

1301 Barcelos Rural N S S 4 N Mau -37676,4788 210200,3234 Mínimo 

1181 Barcelos Rural S S S 6 N Razoável -39616,3103 210365,8467 Mínimo 

1171 Barcelos Rural N S S 4 N Mau -43875,5487 210379,2288 Mínimo 

1157 Barcelos Rural S S S 4 N Razoável -43661,8455 210526,7935 Mínimo 

3628 Barcelos Rural S N N N N Bom -34742,8807 210618,6466 Mínimo 

1279 Barcelos Rural S S S 6 N Mau -38821,2372 210669,7504 Mínimo 

3650 Barcelos Rural S S S 6 N Mau -32768,8074 211408,3194 Mínimo 

1274 Barcelos Rural N S S 4 N Mau -38684,2792 211517,5648 Mínimo 

3653 Barcelos Rural S N N N S Bom -32362,1344 211774,1264 Mínimo 

1184 Barcelos Rural S S S 4 N Razoável -40165,0065 211782,3105 Mínimo 

3656 Barcelos Rural S S S 6 N Mau -32131,3553 212066,63 Mínimo 

1273 Barcelos Rural S N N N N Bom -38244,4298 212254,1145 Mínimo 

3657 Barcelos Rural S N N N N Bom -31962,2974 212439,6383 Mínimo 

3659 Barcelos Rural S N N N N Bom -31605,3932 212683,8398 Mínimo 

1202 Barcelos Rural S N N N N Mau -39819,9572 214445,6473 Mínimo 

1267 Barcelos Rural S N N N N Bom -36987,4527 214449,2142 Mínimo 

1133 Barcelos Rural N S N N N Razoável -48099,7446 214449,5398 Mínimo 

1206 Barcelos Rural N S N N N Razoável -38743,2966 214621,1334 Mínimo 

882 Barcelos Rural N S S 6 N Razoável -41902,5153 195830,6058 Mínimo 

908 Barcelos Rural S S S 4 N Razoável -41631,3789 201634,9224 Mínimo 

1011 Barcelos Rural N S S 6 N Mau -44146,6007 201992,0785 Mínimo 

924 Barcelos Rural S S S 4 N Razoável -42173,986 204158,9692 Mínimo 

923 Barcelos Rural N S S 6 N Mau -42169,0998 204276,2569 Mínimo 

2747 Barcelos Rural N S S 6 N Mau -39864,7157 204451,4238 Mínimo 

922 Barcelos Rural S S S 3 N Razoável -42007,831 204501,0594 Mínimo 

921 Barcelos Rural N S S 3 N Razoável -41910,0922 204623,2348 Mínimo 

977 Barcelos Rural S S S 4 N Razoável -45375,2193 204896,4783 Mínimo 

920 Barcelos Rural S S S 6 N Mau -41707,5465 204914,7187 Mínimo 

913 Barcelos Rural S S S 4 N Razoável -40948,9437 205046,5375 Mínimo 

2748 Barcelos Rural N S S 6 N Mau -40112,5024 205118,5264 Mínimo 

2922 Barcelos Rural S S S 6 S Mau -31459,1323 205350,9645 Mínimo 

919 Barcelos Urbano S N N N N Bom -42236,9284 205537,8196 Mínimo 

918 Barcelos Urbano S N N N N Bom -42244,2141 205566,9613 Mínimo 

2769 Barcelos Rural N S S 6 N Mau -36550,4655 205585,1808 Mínimo 

1343 Barcelos Urbano S N N N N Bom -39542,6392 205723,2064 Mínimo 

917 Barcelos Urbano S N N N N Bom -41872,6571 205727,2441 Mínimo 

1347 Barcelos Rural N S N N N Bom -37947,4006 205747,2585 Mínimo 

934 Barcelos Rural N S S 6 N Mau -44572,8582 207100,4769 Mínimo 

2945 Barcelos Rural N S S 4 N Razoável -32081,1405 207213,7713 Mínimo 

2969 Barcelos Rural N S S 4 N Razoável -36802,8521 207248,8345 Mínimo 
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941 Barcelos Rural N S N N N Mau -45921,6929 207481,2596 Mínimo 

12 Barcelos Urbano S N N N N Bom -40459,0578 207512,5776 Mínimo 

1165 Barcelos Urbano S N N N N Bom -41073,1525 209185,5623 Mínimo 

960 Barcelos Rural N S S 6 N Mau -48683,3774 209234,7998 Mínimo 

1319 Barcelos Urbano N S S 6 N Mau -38247,7614 209239,2533 Mínimo 

1183 Barcelos Rural S S S 4 N Razoável -39834,2683 211062,6076 Mínimo 

1204 Barcelos Rural N S S 6 N Razoável -39388,7002 214796,6066 Mínimo 

1264 Barcelos Rural S N N N N Bom -36546,214 215365,6507 Mínimo 

1086 Barcelos Rural S S S 6 N Mau -42336,4479 215715,2921 Mínimo 

1049 Barcelos Rural S N N N N Bom -41654,2726 215887,8845 Mínimo 

1093 Barcelos Rural N S S 6 N Razoável -43730,6281 216086,2261 Mínimo 

1120 Barcelos Rural N S N N N Mau -48702,532 216338,6992 Mínimo 

1096 Barcelos Rural N S S 6 N Razoável -43653,5758 216584,4031 Mínimo 

1226 Barcelos Rural N S S 6 N Razoável -41154,2151 216770,7448 Mínimo 

1255 Barcelos Rural S N N N N Bom -34219,7522 216777,3706 Mínimo 

1098 Barcelos Rural N S S 4 N Razoável -43653,5793 217057,4916 Mínimo 

1256 Barcelos Rural S S S 4 N Razoável -34217,1222 217073,5038 Mínimo 

1079 Barcelos Rural N S S 3 N Razoável -42826,2428 217220,6 Mínimo 

1099 Barcelos Rural N S S 4 N Razoável -43746,765 217274,3231 Mínimo 

1257 Barcelos Rural N S N N N Mau -34279,6534 217402,4432 Mínimo 

1078 Barcelos Rural N S S 3 N Razoável -43171,4914 217420,5766 Mínimo 

1224 Barcelos Rural N S S 6 N Mau -40956,357 217572,8093 Mínimo 

1100 Barcelos Rural N S S 3 N Razoável -43606,9924 217742,0366 Mínimo 

1077 Barcelos Rural N S S 4 N Razoável -43190,36 217784,6895 Mínimo 

1222 Barcelos Rural N S S 6 N Mau -40915,8216 217915,8804 Mínimo 

1102 Barcelos Rural S N N N N Bom -46307,9684 218126,7831 Mínimo 

1221 Barcelos Rural N S S 6 N Razoável -40767,8258 218231,8777 Mínimo 

1220 Barcelos Rural N S S 6 N Razoável -40519,8291 218279,879 Mínimo 

1219 Barcelos Rural S N N N N Bom -40211,8334 218347,8804 Mínimo 

1245 Barcelos Rural S S S 4 N Razoável -38466,1045 218360,3529 Mínimo 

1075 Barcelos Rural N S S 3 N Mau -43679,004 218629,6246 Mínimo 

1234 Barcelos Rural N S S 6 N Mau -39909,3378 218653,9382 Mínimo 

1101 Barcelos Rural S S S 3 N Razoável -44919,7763 218840,7367 Mínimo 

1065 Barcelos Rural S N N N N Bom -42582,1567 218979,6061 Mínimo 

1074 Barcelos Rural N S S 3 N Razoável -44505,336 219029,5768 Mínimo 

1063 Barcelos Rural S N N N N Razoável -42326,9806 219115,6471 Mínimo 

1062 Barcelos Rural S N N N N Mau -41848,5542 219168,225 Mínimo 

2457 Braga Rural S N N N N Bom -24505,1026 201328,4938 Máximo 

2458 Braga Rural S N N N N Mau -24513,5973 201330,3815 Máximo 

247 Braga Rural S N N N N Razoável -27976,9214 202546,8889 Máximo 

2892 Braga Rural S N N N S Razoável -31937,3474 203159,3637 Máximo 

2496 Braga Rural S N N N N Mau -27399,8164 203270,1399 Máximo 

3356 Braga Rural S S S 8 S Mau -23516,3142 203302,5199 Máximo 

3357 Braga Rural S S S 6 S Mau -23483,3034 203309,8558 Máximo 

3224 Braga Rural S S N N S Razoável -25220,1219 203662,5802 Máximo 

3223 Braga Rural S N N N S Mau -25235,8924 203717,7754 Máximo 

3352 Braga Rural S N N N S Mau -23729,0551 203874,7064 Máximo 

3351 Braga Rural S S S 8 S Mau -23707,048 203885,7101 Máximo 
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3378 Braga Urbano S S S 2 S Mau -25041,6308 205783,1415 Máximo 

2575 Braga Urbano S N N N S Mau -26528,4943 205876,3692 Máximo 

2518 Braga Urbano S N N N S Mau -27011,6109 205997,8877 Máximo 

3337 Braga Rural S N N N S Mau -23861,1152 206090,1003 Máximo 

3336 Braga Rural S S S 6 S Mau -23824,4368 206137,783 Máximo 

3379 Braga Urbano S N N 3 S Bom -24764,7669 206145,6039 Máximo 

2519 Braga Urbano S N N N S Razoável -26951,9204 206197,5474 Máximo 

2521 Braga Urbano S N N N S Mau -27211,2718 206218,1289 Máximo 

3384 Braga Urbano S N N N N Bom -24575,4563 206619,1249 Máximo 

562 Braga Urbano S N N N N Mau -22032,0216 207098,3075 Máximo 

553 Braga Urbano S N N N N Razoável -22503,0283 207742,4032 Máximo 

554 Braga Urbano S N N N N Mau -22477,5455 207750,2443 Máximo 

3413 Braga Urbano S N N N S Mau -23244,4957 207774,0631 Máximo 

309 Braga Urbano S S S 4 N Mau -25092,7524 207790,4671 Máximo 

3412 Braga Urbano S N N N N Razoável -23250,5837 207804,5021 Máximo 

3546 Braga Urbano S N N N S Razoável -26020,349 208429,3031 Máximo 

3547 Braga Urbano S N N N S Mau -26195,4155 208493,9624 Máximo 

3515 Braga Urbano S N N N S Mau -26246,014 208795,1908 Máximo 

3508 Braga Urbano S N N N S Mau -25325,8648 208961,49 Máximo 

3513 Braga Urbano S N N N S Razoável -26309,6205 208978,9385 Máximo 

738 Braga Urbano S N N N N Razoável -25047,2062 209152,342 Máximo 

720 Braga Urbano S N N N N Mau -24332,1329 209493,4525 Máximo 

657 Braga Urbano S N N N N Mau -23712,9879 209710,2802 Máximo 

658 Braga Urbano S N N N N Mau -23705,7621 209758,799 Máximo 

733 Braga Urbano S N N N N Razoável -23866,6875 209770,3036 Máximo 

731 Braga Urbano S N N N N Mau -23832,0007 209784,1786 Máximo 

732 Braga Urbano S N N N N Razoável -23840,0943 209792,2721 Máximo 

652 Braga Urbano S N N N N Bom -23651,9347 209866,1538 Máximo 

2997 Braga Urbano S N N N S Mau -26014,0965 209920,3658 Máximo 

2998 Braga Urbano S N N N N Mau -26036,9373 209976,1977 Máximo 

651 Braga Urbano S N N N N Bom -23519,7994 209992,0971 Máximo 

655 Braga Urbano S N N N N Razoável -23814,4868 210024,4741 Máximo 

656 Braga Urbano S N N N N Mau -23796,9376 210047,1851 Máximo 

649 Braga Urbano S N N N N Bom -23433,0862 210161,3974 Máximo 

742 Braga Urbano S N N N N Mau -24035,2799 210264,1393 Máximo 

281 Braga Urbano S N N N N Mau -21030,5147 210297,9926 Máximo 

3166 Braga Rural S N N N N Bom -27312,7933 210306,4924 Máximo 

282 Braga Urbano S N N N N Bom -21047,3857 210314,8633 Máximo 

3167 Braga Rural S N N N S Mau -27303,921 210330,8918 Máximo 

3168 Braga Rural S N N N N Bom -27312,7936 210344,2004 Máximo 

743 Braga Urbano S N N N N Mau -24010,3879 210415,7422 Máximo 

366 Braga Urbano S N N N N Mau -21257,7096 210443,9761 Máximo 

367 Braga Urbano S S S 3 N Mau -21266,5804 210466,631 Máximo 

365 Braga Urbano S N N N N Mau -21257,7101 210505,902 Máximo 

747 Braga Urbano S N N N N Mau -23936,0575 210538,6008 Máximo 

746 Braga Urbano S N N N N Mau -23903,9793 210598,1432 Máximo 

3471 Braga Urbano S N N N S Mau -23039,0652 210614,0794 Máximo 

3010 Braga Rural S S S 4 S Mau -26614,2668 211327,9909 Máximo 
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357 Braga Urbano S N N N N Razoável -20550,6202 211457,9231 Máximo 

3140 Braga Urbano S N N N N Mau -24317,7887 211500,6635 Máximo 

356 Braga Urbano S N N N N Mau -20798,195 211518,5916 Máximo 

3141 Braga Urbano S N N N N Mau -24340,3717 211545,8287 Máximo 

307 Braga Urbano S N N N N Mau -19709,4399 211577,8168 Máximo 

754 Braga Rural S N N N N Mau -23914,4259 211586,011 Máximo 

545 Braga Rural S N N N N Mau -17968,103 211668,2314 Máximo 

543 Braga Rural S N N N N Mau -18542,1917 211722,5001 Máximo 

546 Braga Rural S N N N N Mau -18059,7649 211767,1282 Máximo 

3113 Braga Urbano S N N N S Razoável -24446,6295 212074,8979 Máximo 

3013 Braga Rural S N N N N Mau -26715,8325 212168,5565 Máximo 

3014 Braga Rural S N N N N Razoável -26698,5458 212170,7175 Máximo 

3015 Braga Rural S S S 4 S Mau -26711,5115 212250,6685 Máximo 

3108 Braga Rural S N N N N Bom -24517,0898 212350,6485 Máximo 

764 Braga Rural S N N N N Mau -22823,4659 212420,8212 Máximo 

3190 Braga Rural S N N N N Razoável -28533,33 212516,1193 Máximo 

3195 Braga Rural S N N N N Mau -28169,2282 212955,6335 Máximo 

3194 Braga Rural N S N N N Mau -28173,5372 212957,7879 Máximo 

3196 Braga Rural S N N N S Mau -28164,9194 212964,2514 Máximo 

3115 Braga Rural S N N N N Bom -24685,5038 213048,7383 Máximo 

3116 Braga Rural S N N N S Razoável -24688,1288 213061,8629 Máximo 

3120 Braga Rural S N N N S Razoável -25231,4871 213261,3521 Máximo 

3021 Braga Rural S N N N S Mau -27191,7434 213884,8968 Máximo 

2597 Braga Rural S N N N S Razoável -28171,5661 204115,2898 Máximo 

2595 Braga Rural S N N N S Mau -27710,8696 204250,7925 Máximo 

2594 Braga Rural S N N N S Mau -27494,071 204288,734 Máximo 

2593 Braga Rural S N N N S Mau -27429,7107 204531,5487 Máximo 

2592 Braga Rural S N N N S Mau -27402,632 204731,5254 Máximo 

249 Braga Urbano S N N N N Razoável -26589,4752 204751,6465 Máximo 

3216 Braga Rural S N N N S Mau -27271,6428 204818,8621 Máximo 

3215 Braga Rural S N N N S Razoável -27140,1949 204926,1484 Máximo 

250 Braga Urbano S S S 6 N Mau -26459,5608 205015,3799 Máximo 

2538 Braga Rural S N N N S Razoável -28883,8747 205041,8115 Máximo 

2577 Braga Urbano S N N N S Mau -26454,9372 205319,7535 Máximo 

3341 Braga Rural S N N N S Mau -23985,8172 205341,8534 Máximo 

3340 Braga Rural S S S 10 S Mau -23963,81 205341,8536 Máximo 

2576 Braga Urbano S N N N S Mau -26524,5156 205492,7016 Máximo 

3376 Braga Urbano S N N N N Bom -25136,2412 205551,1883 Máximo 

2534 Braga Rural S N N N S Bom -28630,397 205635,5504 Máximo 

3339 Braga Rural S S S 10 S Mau -23901,459 205715,9771 Máximo 

583 Braga Rural S N N N N Mau -21401,881 205745,3541 Máximo 

584 Braga Rural S N N N N Mau -21424,3901 205750,356 Máximo 

3338 Braga Rural S N N N S Mau -23919,7986 205752,6556 Máximo 

582 Braga Rural S N N N N Bom -21449,4003 205767,8628 Máximo 

563 Braga Urbano S N N N N Mau -22164,1474 207257,8491 Máximo 

2512 Braga Urbano S N N N S Mau -25631,5281 207292,1005 Máximo 

564 Braga Urbano S N N N N Mau -22324,2844 207357,6588 Máximo 

264 Braga Urbano S N N N N Mau -25352,7023 207362,3564 Máximo 
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559 Braga Urbano S N N N N Mau -21912,7612 207362,716 Máximo 

265 Braga Urbano S N N N N Razoável -25343,9183 207374,9052 Máximo 

267 Braga Urbano S N N N N Mau -25338,8989 207383,6893 Máximo 

613 Braga Urbano S N N N N Mau -24119,0796 207391,8637 Máximo 

567 Braga Urbano S N N N N Mau -23062,4473 207400,4294 Máximo 

3532 Braga Urbano S N N N S Mau -25528,6712 207556,8245 Máximo 

311 Braga Urbano S N N N N Mau -25201,3968 207599,7368 Máximo 

310 Braga Urbano S N N N N Razoável -25212,9276 207606,6551 Máximo 

748 Braga Urbano S N N N N Bom -23976,7846 210764,287 Máximo 

749 Braga Urbano S N N N N Mau -23964,9064 210776,1654 Máximo 

3176 Braga Rural S N N N N Razoável -28219,4516 210783,7641 Máximo 

3177 Braga Rural S S S 6 S Mau -28232,9706 210793,4203 Máximo 

3611 Braga Rural S N N N S Bom -29107,053 210889,6296 Máximo 

2441 Braga Rural S N N N N Razoável -25006,0583 200684,6254 Intermédio 

2438 Braga Rural N S N N N Mau -24712,4893 201039,5304 Intermédio 

2437 Braga Rural S S S 8 N Razoável -24726,4173 201049,2799 Intermédio 

2455 Braga Rural S N N N N Mau -25160,1408 201086,8603 Intermédio 

2873 Braga Rural S N N N S Mau -31778,6795 202247,9814 Intermédio 

2466 Braga Rural S N N N N Razoável -25238,6619 202362,8992 Intermédio 

2463 Braga Rural S N N N N Mau -25029,3937 202419,7485 Intermédio 

2465 Braga Rural S N N N N Bom -25014,1317 202482,7061 Intermédio 

2621 Braga Rural S S S 6 S Mau -28493,6001 202651,8183 Intermédio 

2491 Braga Rural S S S 6 N Mau -27776,2303 202701,9883 Intermédio 

2620 Braga Rural S S S 6 S Mau -28726,414 203058,2297 Intermédio 

2494 Braga Rural S S S 6 N Razoável -27589,6119 203071,1523 Intermédio 

2493 Braga Rural S S S 6 S Mau -27833,9481 203095,2177 Intermédio 

3230 Braga Rural S N N N S Razoável -25712,8542 203203,7152 Intermédio 

3328 Braga Rural S S S 8 N Mau -22974,2024 203290,4254 Intermédio 

3327 Braga Rural S S S 8 N Mau -22993,9985 203315,1702 Intermédio 

3245 Braga Rural S N N N S Mau -24113,3015 203342,9505 Intermédio 

2611 Braga Rural S S S 4 S Mau -28704,634 203348,6586 Intermédio 

2610 Braga Rural S N N N N Bom -28730,0467 203370,4406 Intermédio 

3235 Braga Rural S N N N S Mau -26005,0983 203420,2005 Intermédio 

3244 Braga Rural S N N N S Mau -24338,9622 203435,2643 Intermédio 

3243 Braga Rural S N N N S Razoável -24533,8509 203498,8579 Intermédio 

3232 Braga Rural S N N N S Mau -25558,3912 203541,0062 Intermédio 

3353 Braga Rural S N N N S Razoável -23677,7026 203573,9412 Intermédio 

2609 Braga Rural S S S 6 S Mau -28708,2661 203584,6319 Intermédio 

3242 Braga Rural S N N N S Mau -24806,6955 203638,3548 Intermédio 

3354 Braga Rural S S S S S Mau -23633,6887 203639,9632 Intermédio 

3355 Braga Rural S S S 8 S Mau -23666,6996 203647,2987 Intermédio 

2608 Braga Rural S S S 6 S Mau -28548,5315 203744,369 Intermédio 

3240 Braga Rural S N N N S Mau -25149,2893 203757,3366 Intermédio 

3241 Braga Rural S N N N S Mau -24946,1955 203790,1614 Intermédio 

2522 Braga Urbano S N N N N Bom -27316,2462 206065,8107 Intermédio 

604 Braga Rural S N N N N Bom -23508,2966 206274,8306 Intermédio 

3333 Braga Urbano S N N N N Bom -23813,4346 206324,8445 Intermédio 

580 Braga Rural S N N N N Mau -21909,06 206346,3871 Intermédio 
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3334 Braga Urbano S N N N N Bom -23780,424 206354,1878 Intermédio 

255 Braga Urbano S N N N N Razoável -26296,0662 206396,2352 Intermédio 

254 Braga Urbano S N N N N Mau -26277,2432 206402,5096 Intermédio 

591 Braga Rural S N N N N Razoável -21403,0308 206537,3009 Intermédio 

3331 Braga Urbano S N N N N Mau -23787,7619 206636,6139 Intermédio 

3332 Braga Urbano S S S 5 S Mau -23765,7546 206636,6141 Intermédio 

2982 Braga Rural S N N N S Razoável -28990,6932 206883,7469 Intermédio 

2509 Braga Urbano S N N N S Mau -25852,2829 206942,1572 Intermédio 

2555 Braga Rural N S S 6 N Mau -28235,7555 207042,7939 Intermédio 

2511 Braga Urbano S N N N S Mau -25734,2847 207049,8834 Intermédio 

2556 Braga Rural S S S 6 S Mau -28196,9001 207085,1823 Intermédio 

278 Braga Urbano S N N N N Mau -24759,8309 207088,5924 Intermédio 

272 Braga Urbano S N N N N Razoável -24650,9057 207764,6469 Intermédio 

271 Braga Urbano S S S 3 S Mau -24624,1492 207783,9714 Intermédio 

3522 Braga Urbano S N N N S Mau -25528,6731 207800,0589 Intermédio 

3520 Braga Urbano S N N N S Mau -25544,0543 208013,5609 Intermédio 

3416 Braga Urbano S N N N S Mau -23104,084 208106,8109 Intermédio 

3415 Braga Urbano S N N N S Mau -23100,4202 208135,2743 Intermédio 

3549 Braga Urbano S N N N S Mau -26574,5804 208178,4924 Intermédio 

550 Braga Urbano S N N N S Bom -22427,7306 208180,8096 Intermédio 

325 Braga Urbano S N N N N Mau -24770,8948 208238,4724 Intermédio 

3421 Braga Urbano S N N N S Mau -23259,6606 208278,5907 Intermédio 

3420 Braga Urbano S N N N S Mau -23230,4903 208288,3143 Intermédio 

327 Braga Urbano S N N N N Razoável -24521,267 208346,199 Intermédio 

3548 Braga Urbano S N N N S Razoável -26259,1153 208445,4285 Intermédio 

3563 Braga Rural S N N N S Mau -27578,1968 208466,8261 Intermédio 

3438 Braga Urbano S N N N N Mau -22941,6416 208523,8201 Intermédio 

697 Braga Urbano S N N N N Mau -25088,3178 208557,4967 Intermédio 

3448 Braga Urbano S N N N S Mau -23253,1993 208586,9437 Intermédio 

623 Braga Urbano S N N N N Razoável -23207,8331 208655,5192 Intermédio 

538 Braga Urbano S N N N N Mau -20964,3461 208678,58 Intermédio 

621 Braga Urbano S N N N N Mau -22984,1055 208686,9145 Intermédio 

618 Braga Urbano S N N N N Mau -23038,9664 208702,9335 Intermédio 

617 Braga Urbano S N N N N Mau -22972,3951 208711,1619 Intermédio 

322 Braga Urbano S N N N N Mau -23786,6858 208736,8821 Intermédio 

3453 Braga Urbano S N N N S Razoável -23517,9223 208737,6296 Intermédio 

329 Braga Urbano S N N N N Razoável -23704,9099 208744,4215 Intermédio 

321 Braga Urbano S N N N N Razoável -23779,7799 208749,5432 Intermédio 

537 Braga Urbano S N N N N Mau -21163,7108 208758,5702 Intermédio 

3516 Braga Urbano S N N N S Mau -26143,5389 208781,0571 Intermédio 

330 Braga Urbano S S S 3 S Mau -23631,2146 208817,576 Intermédio 

619 Braga Urbano S N N N N Mau -23106,287 208859,2636 Intermédio 

700 Braga Urbano S N N N N Razoável -25092,459 208901,5848 Intermédio 

302 Braga Urbano S N N N N Mau -19829,0446 211153,2495 Intermédio 

3463 Braga Urbano S N N N S Razoável -22841,92 211164,572 Intermédio 

378 Braga Urbano S S N N N Bom -20471,2437 211189,4758 Intermédio 

377 Braga Urbano S N N N N Razoável -20457,877 211193,1213 Intermédio 

379 Braga Urbano S S N N N Razoável -20302,9528 211290,1307 Intermédio 
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3514 Braga Urbano S N N N S Razoável -26362,6247 208964,8036 Intermédio 

676 Braga Urbano N S N N N Mau -23921,7676 209005,4004 Intermédio 

706 Braga Urbano S N N N N Mau -24732,3143 209065,4013 Intermédio 

674 Braga Urbano S N N N N Razoável -23656,4954 209090,0029 Intermédio 

3512 Braga Urbano S N N N S Bom -26241,995 209092,0208 Intermédio 

675 Braga Urbano N N N N N Razoável -23771,2082 209118,6802 Intermédio 

316 Braga Urbano S N N N N Razoável -23172,0529 209128,2279 Intermédio 

682 Braga Urbano S N N N N Mau -23250,1056 209322,6324 Intermédio 

660 Braga Urbano S N N N N Bom -23695,1907 209409,6068 Intermédio 

3487 Braga Urbano S N N N S Mau -24794,6854 209412,9568 Intermédio 

2995 Braga Urbano N S S 3 N Mau -25647,7779 209421,3629 Intermédio 

3506 Braga Urbano S N N N S Mau -25343,253 209423,3745 Intermédio 

3488 Braga Urbano S N N N S Mau -24799,4729 209427,3189 Intermédio 

727 Braga Urbano N S S 3 N Mau -24237,3217 209446,0478 Intermédio 

715 Braga Urbano S N N N N Razoável -24454,4582 209453,356 Intermédio 

659 Braga Urbano S N N N N Mau -23684,0813 209462,5249 Intermédio 

690 Braga Urbano S N N N N Razoável -22994,1356 209521,3706 Intermédio 

691 Braga Urbano S N N N N Mau -22923,8742 209527,1067 Intermédio 

505 Braga Urbano S N N N N Mau -22625,2203 209551,194 Intermédio 

504 Braga Urbano S N N N N Mau -22650,5399 209563,1089 Intermédio 

728 Braga Urbano S N N N N Mau -24131,4632 209653,5224 Intermédio 

492 Braga Urbano S N N N N Razoável -22001,1019 209679,7366 Intermédio 

729 Braga Urbano S N N N N Razoável -24065,5583 209684,7411 Intermédio 

509 Braga Urbano S N N N N Mau -22303,5152 209738,8586 Intermédio 

508 Braga Urbano S N N N N Mau -22267,7701 209747,7951 Intermédio 

468 Braga Rural S N N N N Mau -14941,6904 209870,0476 Intermédio 

279 Braga Urbano S N N N N Razoável -21535,3589 209971,3055 Intermédio 

646 Braga Urbano S N N N N Bom -23111,5546 209976,7239 Intermédio 

280 Braga Urbano S N N N N Bom -21567,8956 209980,9457 Intermédio 

482 Braga Rural S S S 6 N Mau -15717,2326 210040,8033 Intermédio 

645 Braga Urbano S N N N N Razoável -23030,5536 210088,6952 Intermédio 

741 Braga Urbano S N N N N Razoável -24098,0638 210114,8124 Intermédio 

338 Braga Urbano S N N N N Mau -21721,4401 210278,447 Intermédio 

339 Braga Urbano S N N N N Mau -21718,7676 210353,2946 Intermédio 

634 Braga Urbano S N N N N Mau -22572,8603 210478,4023 Intermédio 

3169 Braga Rural S S S 3 S Mau -27525,7339 210528,3022 Intermédio 

3480 Braga Urbano S N N N S Mau -25003,379 210537,8719 Intermédio 

635 Braga Urbano S N N N N Mau -22475,356 210666,2449 Intermédio 

3150 Braga Urbano S N N N N Mau -25026,3715 210668,7931 Intermédio 

3599 Braga Rural S N N N S Mau -30499,1513 210684,9577 Intermédio 

3472 Braga Urbano S N N N S Bom -22930,8334 210728,6795 Intermédio 

3179 Braga Rural S S S 3 N Razoável -28727,3738 210739,3412 Intermédio 

750 Braga Urbano S N N N N Mau -24184,253 211331,4432 Intermédio 

3464 Braga Urbano S N N N S Razoável -22546,6584 211462,44 Intermédio 

3465 Braga Urbano S N N N S Razoável -22480,2525 211473,5082 Intermédio 

390 Braga Rural S N N N N Mau -19465,8883 211565,1631 Intermédio 

3204 Braga Rural S S S 6 S Mau -27644,7229 211643,739 Intermédio 

389 Braga Rural S S S 3 N Mau -19260,8077 211663,6453 Intermédio 
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388 Braga Rural S N N N N Razoável -19046,1958 211699,8822 Intermédio 

387 Braga Rural S S S 3 N Razoável -18822,3693 211728,2353 Intermédio 

544 Braga Rural S S S 6 N Mau -18261,1784 211788,8359 Intermédio 

3111 Braga Urbano S N N N N Bom -24354,7558 211836,0316 Intermédio 

3188 Braga Rural S N N N S Mau -28646,3739 212004,3449 Intermédio 

760 Braga Rural S N N N N Bom -23042,7979 212141,0046 Intermédio 

759 Braga Rural S N N N N Bom -23050,0166 212148,2232 Intermédio 

3114 Braga Rural S N N N S Mau -24488,6294 212248,1418 Intermédio 

763 Braga Rural S N N N N Razoável -22961,9503 212296,9279 Intermédio 

761 Braga Rural S N N N N Mau -22964,8379 212314,2526 Intermédio 

3189 Braga Rural S N N N S Mau -28612,7536 212327,7633 Intermédio 

3132 Braga Urbano S N N N N Mau -24965,166 212393,9297 Intermédio 

3105 Braga Rural S N N N N Bom -24616,7573 212581,3311 Intermédio 

3106 Braga Rural S N N N N Bom -24610,1583 212631,9267 Intermédio 

3192 Braga Rural S N N N S Mau -28432,0713 212684,1685 Intermédio 

776 Braga Rural S N N N N Bom -21945,6833 212988,2131 Intermédio 

775 Braga Rural S N N N N Mau -21951,4583 212996,8754 Intermédio 

349 Braga Rural S N N N N Bom -21607,7593 213014,7897 Intermédio 

348 Braga Rural S N N N N Bom -21613,8304 213018,8371 Intermédio 

350 Braga Rural S N N N N Mau -21606,5451 213021,2655 Intermédio 

770 Braga Rural S N N N N Bom -22247,4233 213083,4969 Intermédio 

771 Braga Rural S S S 3 N Razoável -22287,8477 213084,9403 Intermédio 

772 Braga Rural S N N N N Bom -22121,819 213095,0477 Intermédio 

774 Braga Rural S N N N N Razoável -22250,3109 213099,3779 Intermédio 

3124 Braga Rural S N N N N Mau -26747,1166 213107,2312 Intermédio 

773 Braga Rural N S S 6 N Mau -22123,2628 213109,485 Intermédio 

3103 Braga Rural S N N N N Bom -24699,6586 213319,3952 Intermédio 

3102 Braga Rural S N N N N Bom -24713,2017 213325,1993 Intermédio 

3101 Braga Rural S N N N N Bom -24700,662 213480,4028 Intermédio 

779 Braga Rural S N N N N Bom -21165,2788 213516,4246 Intermédio 

785 Braga Rural S N N N N Bom -20911,2963 213689,9127 Intermédio 

784 Braga Rural S N N N N Bom -20927,951 213694,0763 Intermédio 

783 Braga Rural S N N N N Razoável -20893,2539 213712,1191 Intermédio 

3098 Braga Rural S N N N N Bom -24628,9844 213750,2561 Intermédio 

3097 Braga Rural N S S 6 N Mau -24877,1221 213790,6648 Intermédio 

782 Braga Rural S N N N N Mau -20644,8223 213812,049 Intermédio 

780 Braga Rural S N N N N Bom -20603,1856 213813,4372 Intermédio 

781 Braga Rural S N N N N Bom -20630,9435 213817,6007 Intermédio 

3085 Braga Rural S N N N N Bom -24608,5191 213909,3124 Intermédio 

3084 Braga Rural S N N N N Bom -24616,1699 213918,056 Intermédio 

3033 Braga Rural S N N N N Mau -27001,0208 214028,6987 Intermédio 

3083 Braga Rural S N N N N Bom -24619,6458 214062,2375 Intermédio 

3094 Braga Rural S N N N S Mau -25128,0052 214374,6411 Intermédio 

3093 Braga Rural S N N N S Mau -25237,634 214511,6749 Intermédio 

2459 Braga Rural S S S 8 N Mau -24461,6859 201466,298 Intermédio 

2460 Braga Rural S S S 6 N Razoável -24688,4042 201936,5749 Intermédio 

2461 Braga Rural S N N N N Mau -24665,5109 201976,6389 Intermédio 

3251 Braga Rural S N N N S Mau -24661,0297 201978,729 Intermédio 
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2619 Braga Rural S N N N S Mau -27800,6788 203933,1533 Intermédio 

2596 Braga Rural S S S 4 S Mau -27916,8268 204031,2822 Intermédio 

3220 Braga Rural S N N N N Bom -25209,6115 204064,7177 Intermédio 

3367 Braga Rural S S S 4 N Mau -24513,6226 204296,8188 Intermédio 

3369 Braga Rural S S S 4 N Mau -24840,1873 204309,0243 Intermédio 

3349 Braga Rural S N N N S Razoável -23681,3761 204318,5193 Intermédio 

3368 Braga Rural S N N N S Mau -24794,4075 204339,5447 Intermédio 

3366 Braga Rural S S S 8 S Mau -24193,1627 204388,3813 Intermédio 

3371 Braga Rural S S S 4 S Mau -25111,8165 204403,6344 Intermédio 

3372 Braga Rural S S S 4 S Mau -25133,1806 204412,7903 Intermédio 

3347 Braga Rural S S S 8 S Mau -23754,7344 204432,2228 Intermédio 

3348 Braga Rural S S S 8 N Razoável -23710,7201 204450,5625 Intermédio 

248 Braga Urbano S S S 3 N Razoável -26694,7087 204457,0412 Intermédio 

3364 Braga Rural N S S 3 N Mau -24034,46 204589,8149 Intermédio 

3345 Braga Rural S N N N N Bom -23912,4545 204637,6225 Intermédio 

3346 Braga Rural S S S 10 S Mau -23883,1116 204644,9584 Intermédio 

3373 Braga Rural N S S 8 N Razoável -25139,2865 204653,8987 Intermédio 

3374 Braga Rural S S S 6 S Mau -25099,6104 204660,003 Intermédio 

2591 Braga Rural S N N N S Bom -27532,8251 204736,7321 Intermédio 

3209 Braga Urbano S N N N N Mau -26503,4983 204743,1394 Intermédio 

3394 Braga Rural S S S 6 S Mau -23921,8866 204809,8293 Intermédio 

2589 Braga Rural S N N N S Mau -27663,5339 204896,5822 Intermédio 

2543 Braga Rural S S S 6 N Mau -29558,1704 204946,9356 Intermédio 

3343 Braga Rural N S S 10 N Mau -23978,4792 205041,0879 Intermédio 

3342 Braga Rural S S S 8 S Mau -24022,4939 205066,7627 Intermédio 

3344 Braga Rural S S S 8 S Mau -23993,151 205077,7666 Intermédio 

2582 Braga Urbano S N N N S Mau -27009,8366 205078,5818 Intermédio 

251 Braga Urbano S N N N N Bom -26418,9528 205183,19 Intermédio 

3375 Braga Urbano S S S 8 S Mau -25120,9787 205221,5719 Intermédio 

2544 Braga Rural S S S 4 S Mau -29660,1398 205238,841 Intermédio 

2545 Braga Rural S N N N S Mau -29822,0888 205377,7951 Intermédio 

2535 Braga Rural S N N N S Razoável -28752,8827 205474,7853 Intermédio 

2546 Braga Rural S S S 6 S Mau -29948,0496 205547,7395 Intermédio 

252 Braga Urbano S S S 6 N Mau -26432,1169 205597,6735 Intermédio 

2548 Braga Rural S N N N S Mau -29434,2158 205678,7013 Intermédio 

572 Braga Urbano S N N N N Razoável -22494,7103 207109,1327 Intermédio 

2985 Braga Rural S N N N S Razoável -28720,3888 207117,9033 Intermédio 

2557 Braga Rural N S S 6 N Mau -27603,4667 207155,8337 Intermédio 

2986 Braga Rural S N N N S Razoável -28712,0502 207237,4351 Intermédio 

2559 Braga Rural S S S 4 S Mau -27223,8012 207237,9141 Intermédio 

275 Braga Urbano S N N N N Razoável -24774,4753 207261,8683 Intermédio 

3395 Braga Urbano S S S 4 S Mau -23998,1373 207274,647 Intermédio 

2987 Braga Rural S N N N S Mau -28678,6928 207276,3527 Intermédio 

565 Braga Urbano S N N N N Bom -22517,249 207347,2279 Intermédio 

568 Braga Urbano S S S 3 N Razoável -22699,8183 207361,4006 Intermédio 

614 Braga Urbano S S S 6 N Mau -24172,4594 207418,5531 Intermédio 

615 Braga Urbano S N N N N Mau -24214,7185 207436,346 Intermédio 

3526 Braga Urbano S N N N S Mau -25873,6501 207469,3847 Intermédio 
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3401 Braga Urbano S N N N S Mau -23809,417 207514,1023 Intermédio 

555 Braga Urbano S N N N N Bom -22555,9526 207528,7388 Intermédio 

556 Braga Urbano S N N N N Bom -22536,3505 207534,6196 Intermédio 

3525 Braga Urbano S N N N S Razoável -25617,6986 207604,5168 Intermédio 

3400 Braga Urbano S N N N S Mau -23697,808 207631,8008 Intermédio 

320 Braga Urbano S N N N N Mau -23341,2507 209163,9078 Intermédio 

678 Braga Urbano S N N N N Mau -23679,4388 209207,5832 Intermédio 

680 Braga Urbano S N N N N Mau -23477,2583 209257,7714 Intermédio 

679 Braga Urbano S N N N N Razoável -23524,5772 209260,6389 Intermédio 

3178 Braga Rural S N N N N Bom -28619,223 210745,1358 Intermédio 

306 Braga Urbano S N N N N Bom -19884,4026 210763,9041 Intermédio 

305 Braga Urbano S N N N N Mau -19926,4065 210775,2798 Intermédio 

3173 Braga Rural S N N N N Bom -27842,9261 210790,0372 Intermédio 

3175 Braga Rural S N N N N Bom -27958,0038 210837,0261 Intermédio 

3462 Braga Urbano S N N N S Mau -23000,5938 210957,4114 Intermédio 

3088 Braga Rural S N N N N Bom -24647,4763 214766,1913 Intermédio 

3089 Braga Rural S N N N N Mau -24657,313 214769,4702 Intermédio 

3090 Braga Rural S N N N S Mau -24643,1047 214794,6084 Intermédio 

796 Braga Rural S N N N N Mau -20707,3138 214948,9895 Intermédio 

3039 Braga Rural S N N N S Razoável -24789,0729 214994,371 Intermédio 

2443 Braga Rural S S N N N Razoável -25168,2558 200437,7472 Mínimo 

2442 Braga Rural S N N N N Bom -25173,0264 200449,6736 Mínimo 

2440 Braga Rural S N N N N Mau -24927,3443 200744,2581 Mínimo 

2439 Braga Rural S N N N N Bom -24920,1886 200766,9184 Mínimo 

2483 Braga Rural S N N N S Mau -27994,8477 201105,1497 Mínimo 

2484 Braga Rural N S S 6 N Mau -28237,6536 201130,2657 Mínimo 

2485 Braga Rural S N N N S Bom -28256,4924 201184,6875 Mínimo 

3690 Braga Rural S N N N S Mau -29733,8788 201230,4442 Mínimo 

2472 Braga Rural S N N N S Bom -25702,5394 201298,4614 Mínimo 

2471 Braga Rural S N N N N Bom -25866,1506 201311,934 Mínimo 

2473 Braga Rural S N N N S Razoável -26050,9349 201315,7823 Mínimo 

2478 Braga Rural S N N N N Razoável -27569,9395 201327,027 Mínimo 

2476 Braga Rural S S S 8 S Mau -26574,1537 201355,9739 Mínimo 

2477 Braga Rural S S S 8 S Mau -27018,9914 201402,4895 Mínimo 

2841 Braga Rural S N N N S Mau -31240,8867 202043,9027 Mínimo 

2833 Braga Rural S S S 4 N Razoável -31829,9923 202076,1535 Mínimo 

2834 Braga Rural S S S 4 N Razoável -31515,7949 202083,399 Mínimo 

3255 Braga Rural S S S 8 S Mau -23648,5504 202099,9457 Mínimo 

2622 Braga Rural S N N N S Bom -28604,2735 202152,7878 Mínimo 

2623 Braga Rural S S S 6 S Mau -28454,4931 202156,2321 Mínimo 

2843 Braga Rural S N N N S Razoável -30241,6574 202251,5177 Mínimo 

2844 Braga Rural S N N N N Razoável -30148,4425 202396,872 Mínimo 

2871 Braga Rural S N N N S Mau -31562,6341 202397,7963 Mínimo 

3257 Braga Rural N S S 6 N Mau -23198,4526 202489,6118 Mínimo 

2878 Braga Rural S N N N S Mau -31644,638 202508,1845 Mínimo 

2870 Braga Rural S N N N S Bom -31482,209 202527,1095 Mínimo 

2845 Braga Rural S N N N S Mau -30210,8988 202658,236 Mínimo 

2847 Braga Rural S N N N S Mau -30351,1054 202676,5227 Mínimo 
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2868 Braga Rural S N N N S Razoável -31346,5898 202687,9626 Mínimo 

2896 Braga Rural S N N N S Razoável -31758,7746 202728,8849 Mínimo 

2848 Braga Rural S N N N S Razoável -30445,5933 202792,3448 Mínimo 

2880 Braga Rural S N N N S Mau -31446,1018 202978,4903 Mínimo 

2849 Braga Rural S N N N S Mau -30274,9086 202990,464 Mínimo 

3361 Braga Rural N S N N N Razoável -22870,7666 203031,1021 Mínimo 

3261 Braga Rural S N N N S Mau -22758,6662 203042,6592 Mínimo 

3360 Braga Rural S S N N S Razoável -23178,8682 203078,7822 Mínimo 

2495 Braga Rural S N N N N Razoável -27605,3948 203113,5898 Mínimo 

2852 Braga Rural S N N N S Mau -29976,2096 203240,3996 Mínimo 

3358 Braga Rural S S S 8 S Mau -23325,5844 203251,1711 Mínimo 

3246 Braga Rural S N N N S Bom -23928,67 203260,8937 Mínimo 

3359 Braga Rural S N N N N Mau -23252,2271 203262,1752 Mínimo 

3263 Braga Rural S N N N S Razoável -22406,4612 203275,3123 Mínimo 

3247 Braga Rural S N N N S Bom -23793,2741 203283,4607 Mínimo 

2885 Braga Rural S N N N S Mau -31557,826 203286,7593 Mínimo 

3262 Braga Rural S N N N S Razoável -22238,3576 203338,5785 Mínimo 

3326 Braga Rural S N N N N Mau -22741,6006 203374,5599 Mínimo 

2886 Braga Rural S N N N S Mau -31611,6189 203388,1363 Mínimo 

2614 Braga Rural S N N N S Razoável -28602,9843 203399,4844 Mínimo 

2615 Braga Rural S N N N S Mau -28352,4895 203403,1166 Mínimo 

3325 Braga Rural S N N N S Mau -22736,6519 203411,6773 Mínimo 

2616 Braga Rural S N N N S Mau -28101,9949 203432,1614 Mínimo 

3324 Braga Rural S S S 6 S Mau -22580,759 203436,4234 Mínimo 

3264 Braga Rural S N N N S Mau -21950,9546 203437,9971 Mínimo 

3231 Braga Rural S N N N S Razoável -25798,2571 203450,6199 Mínimo 

2859 Braga Rural S N N N S Mau -30390,951 203482,2635 Mínimo 

2618 Braga Rural S N N N S Mau -28029,3885 203537,4424 Mínimo 

3322 Braga Rural S S S 6 S Mau -22303,6168 203570,0482 Mínimo 

3268 Braga Rural S N N N S Razoável -21676,205 203591,6426 Mínimo 

3323 Braga Rural N S S 6 N Mau -22325,8875 203607,1654 Mínimo 

2853 Braga Rural S N N N S Razoável -29878,6773 203609,2045 Mínimo 

3321 Braga Rural S N N N S Mau -22014,1018 203666,5556 Mínimo 

3270 Braga Rural S N N N N Bom -21490,7449 203739,4153 Mínimo 

3236 Braga Rural S N N N S Bom -26105,0452 203741,76 Mínimo 

3269 Braga Rural S N N N S Razoável -21643,6699 203743,4788 Mínimo 

3271 Braga Rural S S S 8 N Razoável -21499,9611 203750,307 Mínimo 

2920 Braga Rural S N N N S Razoável -29640,8887 203756,1064 Mínimo 

2497 Braga Rural S S S 6 N Mau -27038,2088 203800,8471 Mínimo 

3237 Braga Rural S N N N S Razoável -26266,6956 203905,1461 Mínimo 

2918 Braga Rural S N N N S Mau -29483,0434 203912,5932 Mínimo 

3388 Braga Urbano S N N N S Mau -24506,4099 205962,9117 Mínimo 

2531 Braga Rural S N N N S Mau -28367,573 205966,0377 Mínimo 

2924 Braga Rural S N N N S Razoável -31309,7454 205972,1785 Mínimo 

2569 Braga Urbano S N N N N Razoável -25488,9327 206108,485 Mínimo 

253 Braga Urbano S N N N N Bom -26338,7296 206117,6539 Mínimo 

2530 Braga Rural S N N N S Razoável -28144,7455 206134,0742 Mínimo 

3387 Braga Urbano S N N N N Mau -24454,0989 206176,3474 Mínimo 



ESTUDO DE MOBILIDADE INTEGRADA 

Relatório 3 - Relatório Estratégico - Parte I 
Anexos 

 

 

0641_FaseIII_R3_Parte1_01 Página A-18  
 

C
ó

d
ig

o
 

C
o

n
c

e
lh

o
 

T
ip

o
 

S
in

a
l 

A
b

ri
g

o
 

E
x
is

tê
n

c
ia

 

d
e

 L
u

g
a

re
s
 

N
ú

m
e
ro

 

L
u

g
a

re
s
 

In
fo

rm
a
ç
ã
o

 

C
o

n
s

e
rv

a
ç
ã
o

 

X Y 

N
ív

e
l 

d
e
 

P
ri

o
ri

d
a

d
e
 

2529 Braga Urbano S S S 3 S Mau -28009,5878 206230,8778 Mínimo 

2571 Braga Urbano S N N N S Mau -26138,9822 206259,5616 Mínimo 

2572 Braga Urbano S N N N S Mau -26345,609 206266,002 Mínimo 

2570 Braga Urbano S N N N S Mau -25799,0487 206271,4917 Mínimo 

2568 Braga Urbano S N N N N Mau -25574,4146 206307,2758 Mínimo 

2514 Braga Urbano S N N N S Bom -26369,4102 206333,4025 Mínimo 

2528 Braga Urbano S S S 3 S Mau -27695,4368 206369,6916 Mínimo 

2552 Braga Rural S N N N N Bom -28420,0919 206417,1305 Mínimo 

2551 Braga Rural S N N N S Razoável -28411,4432 206424,0496 Mínimo 

2499 Braga Urbano S N N N S Razoável -26567,4238 206434,3634 Mínimo 

3386 Braga Urbano S N N N N Mau -24466,656 206446,2801 Mínimo 

585 Braga Rural S N N N N Mau -21085,1445 206458,6775 Mínimo 

2527 Braga Urbano S S S 3 S Mau -27357,5414 206459,1909 Mínimo 

603 Braga Urbano S N N N N Mau -23312,5857 206462,2749 Mínimo 

579 Braga Urbano S N N N N Mau -21912,5713 206470,4179 Mínimo 

602 Braga Urbano S N N N N Razoável -23304,3162 206470,5445 Mínimo 

601 Braga Rural S S N N N Mau -23185,7863 206484,328 Mínimo 

605 Braga Urbano S N N N N Mau -23574,1553 206484,4135 Mínimo 

606 Braga Urbano S S S 4 N Mau -23663,1218 206540,0167 Mínimo 

256 Braga Urbano S S S 3 N Razoável -26240,8531 206550,5845 Mínimo 

257 Braga Urbano S N N N N Razoável -26254,6567 206556,8587 Mínimo 

600 Braga Urbano S S S 3 N Razoável -23137,5482 206601,4801 Mínimo 

2565 Braga Urbano S N N N S Mau -25701,6434 206609,438 Mínimo 

3381 Braga Urbano S N N N S Mau -24486,2992 206617,1927 Mínimo 

2526 Braga Urbano S S S 3 S Mau -27028,7788 206618,0958 Mínimo 

578 Braga Urbano S N N N N Mau -21877,4695 206645,9334 Mínimo 

2928 Braga Rural S S S 4 S Mau -30427,4523 206672,4158 Mínimo 

2554 Braga Rural S N N N S Mau -28262,6862 206699,082 Mínimo 

607 Braga Urbano S N N N N Mau -23623,0886 206744,639 Mínimo 

2929 Braga Rural S S S 4 S Mau -30244,4222 206749,6968 Mínimo 

2513 Braga Urbano S N N N S Razoável -26050,246 206753,7694 Mínimo 

577 Braga Urbano N S S 6 N Mau -21902,2006 206765,5973 Mínimo 

2930 Braga Rural S S S 8 S Mau -30063,4256 206796,4726 Mínimo 

2507 Braga Urbano S N N N S Mau -26277,9954 206796,9873 Mínimo 

2501 Braga Urbano S N N N S Razoável -26871,2724 206847,6441 Mínimo 

2506 Braga Urbano S N N N S Razoável -26576,4848 206876,0928 Mínimo 

593 Braga Urbano S N N N N Mau -22790,8185 206887,7432 Mínimo 

2936 Braga Rural S S S 8 S Mau -29783,06 206888,3093 Mínimo 

2935 Braga Rural S N N N N Bom -29769,0561 206902,3134 Mínimo 

592 Braga Urbano S S S 4 N Mau -22515,1674 206915,3104 Mínimo 

576 Braga Urbano S N N N N Mau -21914,0059 206922,9853 Mínimo 

574 Braga Urbano S N N N N Mau -22279,7315 206939,1266 Mínimo 

575 Braga Urbano S N N N N Mau -22252,3109 206943,5141 Mínimo 

2993 Braga Rural S S S 8 S Mau -28723,1675 206976,133 Mínimo 

608 Braga Urbano S S S 4 N Mau -23611,9697 206987,0717 Mínimo 

594 Braga Urbano S S S 6 N Mau -22935,5362 207000,7591 Mínimo 

561 Braga Urbano S S N N N Bom -22002,1799 207060,3843 Mínimo 

560 Braga Urbano S S N N N Bom -21908,4105 207088,7518 Mínimo 
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597 Braga Urbano N S S 5 N Mau -23209,8099 207093,1002 Mínimo 

3427 Braga Urbano S N N N S Bom -24558,2633 207688,953 Mínimo 

3523 Braga Urbano S N N N S Mau -25515,9552 207830,2645 Mínimo 

3426 Braga Urbano S N N N S Bom -24472,1318 207842,6394 Mínimo 

408 Braga Rural S N N N N Mau -19639,2175 207926,793 Mínimo 

407 Braga Rural S N N N N Razoável -19969,2885 207937,0253 Mínimo 

411 Braga Rural S S S 10 N Mau -20054,3555 207948,8409 Mínimo 

631 Braga Urbano S N N N N Bom -22997,25 208003,3591 Mínimo 

3441 Braga Urbano S N N N S Razoável -22953,8557 208008,6307 Mínimo 

270 Braga Urbano S N N N N Razoável -24387,0322 208104,2437 Mínimo 

3405 Braga Urbano S N N N S Mau -23490,04 208119,0372 Mínimo 

626 Braga Urbano S N N N N Mau -22722,039 208120,8417 Mínimo 

450 Braga Rural S S S 6 N Razoável -15704,3847 208122,4084 Mínimo 

3404 Braga Urbano S N N N S Mau -23662,528 208129,1822 Mínimo 

3440 Braga Urbano S N N N S Mau -22898,8759 208132,8467 Mínimo 

3551 Braga Urbano S N N N S Razoável -26890,0477 208196,6901 Mínimo 

3573 Braga Rural S N N N S Mau -29472,179 208227,0102 Mínimo 

3561 Braga Urbano S S S 8 S Mau -27156,6011 208227,6558 Mínimo 

409 Braga Rural S N N N N Mau -19704,8093 208234,6354 Mínimo 

3550 Braga Urbano N S N N N Bom -26862,7479 208236,1237 Mínimo 

3538 Braga Urbano S N N N S Razoável -25200,4065 208240,3033 Mínimo 

414 Braga Rural S S S 6 N Mau -19455,8737 208274,5185 Mínimo 

410 Braga Rural S S S 6 N Razoável -19739,8004 208276,2908 Mínimo 

3517 Braga Urbano S N N N S Bom -25821,976 208314,6217 Mínimo 

625 Braga Urbano S N N N N Bom -22692,4013 208366,1306 Mínimo 

3424 Braga Urbano S N N N S Bom -24248,8483 208367,6108 Mínimo 

415 Braga Rural S N N N N Bom -19314,7921 208373,6132 Mínimo 

551 Braga Urbano S N N N N Razoável -22429,6923 208376,8316 Mínimo 

3552 Braga Urbano S N N N S Mau -27072,1336 208379,4291 Mínimo 

693 Braga Urbano S N N N N Razoável -24947,1269 208392,3746 Mínimo 

526 Braga Urbano S N N N N Razoável -22116,5973 208403,3939 Mínimo 

527 Braga Urbano S N N N N Mau -22129,2834 208426,2285 Mínimo 

524 Braga Urbano S N N N N Mau -22362,345 208442,3857 Mínimo 

3569 Braga Rural S S N N S Razoável -29392,9345 208454,4129 Mínimo 

3439 Braga Urbano S N N N S Mau -22907,0237 208464,7671 Mínimo 

531 Braga Urbano S S S 3 S Mau -21945,9639 208466,0667 Mínimo 

528 Braga Urbano S N N N N Mau -21829,3675 208487,4825 Mínimo 

533 Braga Urbano S N N N N Razoável -21379,8688 208530,0644 Mínimo 

418 Braga Rural S S S 10 N Mau -19361,8209 208553,3249 Mínimo 

416 Braga Rural S S S 6 N Mau -19291,2798 208565,0823 Mínimo 

532 Braga Urbano S S S 3 N Razoável -21531,2381 208565,7519 Mínimo 

417 Braga Rural S S S 3 N Mau -19321,5117 208566,7617 Mínimo 

694 Braga Urbano S N N N N Razoável -24594,7696 208583,1278 Mínimo 

628 Braga Urbano S N N N N Razoável -22739,2317 208588,084 Mínimo 

530 Braga Urbano S N N N N Mau -21703,5283 208595,286 Mínimo 

445 Braga Rural S N N N N Razoável -15832,5449 208659,2219 Mínimo 

539 Braga Urbano S S N N N Mau -20673,9144 208662,5838 Mínimo 

534 Braga Urbano S N N N N Bom -21377,4088 208699,8931 Mínimo 
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540 Braga Rural S N N N N Bom -19072,2303 208713,4772 Mínimo 

695 Braga Urbano S N N N N Razoável -24596,5869 208724,8434 Mínimo 

444 Braga Rural S S S 6 N Razoável -15986,3731 208767,6564 Mínimo 

520 Braga Urbano S N N N N Razoável -22584,9186 208783,3727 Mínimo 

3554 Braga Rural S N N N S Bom -27355,7596 208811,1639 Mínimo 

491 Braga Rural N S S 6 N Mau -19741,43 208876,7867 Mínimo 

419 Braga Rural S S S 10 N Mau -19296,8727 208878,7523 Mínimo 

541 Braga Rural S N N N N Mau -18684,5136 208898,3918 Mínimo 

3144 Braga Urbano S N N N S Mau -25137,2667 211158,652 Mínimo 

3604 Braga Rural N S S 6 N Mau -29629,5832 211191,8682 Mínimo 

3142 Braga Urbano S S N N S Razoável -24832,0238 211237,9881 Mínimo 

354 Braga Urbano S N N N N Bom -21037,9389 211255,3586 Mínimo 

358 Braga Urbano S N N N N Mau -20530,0692 211279,8263 Mínimo 

355 Braga Urbano S N N N N Razoável -20982,1615 211281,78 Mínimo 

673 Braga Urbano S S S 3 S Mau -23759,7354 208915,0655 Mínimo 

699 Braga Urbano S S S 3 S Mau -25056,46 208947,2447 Mínimo 

318 Braga Urbano S N N N N Bom -23509,2958 208969,3869 Mínimo 

518 Braga Urbano S N N N N Razoável -22458,4516 208969,4281 Mínimo 

443 Braga Rural N N N N N Razoável -15981,3091 208999,7164 Mínimo 

442 Braga Rural S S N N N Mau -16001,2944 209011,1364 Mínimo 

319 Braga Urbano S N N N N Razoável -23503,5415 209069,5242 Mínimo 

446 Braga Rural N N N N N Mau -15787,1564 209075,3126 Mínimo 

3560 Braga Rural S N N N S Razoável -26574,2235 209101,0952 Mínimo 

542 Braga Rural S N N N N Mau -18454,8669 209125,0595 Mínimo 

437 Braga Rural S N N N N Mau -16827,5202 209128,3059 Mínimo 

3555 Braga Rural S N N N S Mau -27349,4593 209138,9058 Mínimo 

438 Braga Rural S S S 6 N Razoável -16641,8025 209153,6737 Mínimo 

422 Braga Rural S S N N N Mau -18589,8823 209292,0656 Mínimo 

435 Braga Rural S N N N N Bom -16969,7542 209304,9633 Mínimo 

436 Braga Rural S S S 6 N Mau -16961,6007 209307,6811 Mínimo 

3558 Braga Rural S N N N S Bom -27157,2275 209318,535 Mínimo 

3511 Braga Urbano S N N N S Razoável -26098,3644 209347,5222 Mínimo 

514 Braga Urbano S N N N N Razoável -22015,8585 209349,9762 Mínimo 

426 Braga Rural S N N N N Bom -17537,3494 209397,4284 Mínimo 

714 Braga Urbano S N N N N Mau -24409,3649 209409,4196 Mínimo 

428 Braga Rural S S S 6 N Razoável -17537,3496 209414,596 Mínimo 

512 Braga Urbano S S S 3 N Razoável -21865,5002 209421,1891 Mínimo 

424 Braga Rural S S S 3 N Razoável -17883,4173 209449,2053 Mínimo 

513 Braga Urbano S S S 3 N Razoável -21841,5841 209449,2451 Mínimo 

3504 Braga Urbano S N N N S Bom -25294,6457 209449,9592 Mínimo 

423 Braga Rural S S S 10 N Mau -18312,6686 209457,4777 Mínimo 

406 Braga Rural S N N N N Mau -20094,556 209462,8742 Mínimo 

405 Braga Rural S S N N N Mau -20095,4543 209468,264 Mínimo 

400 Braga Rural S N N N N Mau -20726,0676 209480,1516 Mínimo 

3501 Braga Urbano S N N N S Bom -25187,7281 209483,4716 Mínimo 

515 Braga Urbano S N N N N Bom -22315,2964 209492,8046 Mínimo 

466 Braga Rural S N N N N Bom -14954,005 209520,684 Mínimo 

449 Braga Rural S N N N N Razoável -15502,5521 209537,2977 Mínimo 
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722 Braga Urbano S N N N N Mau -24299,7589 209550,108 Mínimo 

737 Braga Urbano S N N N N Bom -24714,6186 209576,5674 Mínimo 

721 Braga Urbano S N N N N Mau -24341,3834 209581,3259 Mínimo 

431 Braga Rural S N N N N Razoável -17065,328 209589,0381 Mínimo 

434 Braga Rural S N N N N Mau -17040,1656 209602,7634 Mínimo 

432 Braga Rural S S S 6 N Razoável -17055,4157 209612,6758 Mínimo 

433 Braga Rural S N N N N Mau -17033,3032 209627,926 Mínimo 

507 Braga Urbano S N N N N Bom -22442,0269 209628,6432 Mínimo 

506 Braga Urbano S N N N N Mau -22453,942 209633,1113 Mínimo 

448 Braga Rural S S S 6 N Mau -15219,1213 209649,5387 Mínimo 

739 Braga Urbano S N N N N Bom -24655,1553 209650,3592 Mínimo 

3498 Braga Urbano S N N N S Razoável -25153,74 209653,9185 Mínimo 

404 Braga Rural S N N N N Bom -20191,574 209692,8379 Mínimo 

488 Braga Rural S S S 6 N Mau -16215,5575 209697,7984 Mínimo 

467 Braga Rural S N N N N Razoável -14808,2894 209701,283 Mínimo 

447 Braga Rural S N N N N Razoável -15390,7138 209702,0192 Mínimo 

3510 Braga Urbano S S N N N Mau -26021,1852 209715,1526 Mínimo 

399 Braga Rural S N N N N Mau -20726,0696 209744,0633 Mínimo 

3495 Braga Urbano S N N N S Bom -25308,5324 209748,0689 Mínimo 

402 Braga Rural S N N N N Razoável -20444,8712 209748,2621 Mínimo 

632 Braga Urbano S N N N N Mau -22574,9573 209765,9068 Mínimo 

403 Braga Rural S N N N N Bom -20353,2683 209776,3784 Mínimo 

716 Braga Urbano S N N N N Mau -24538,026 209777,0232 Mínimo 

490 Braga Rural S S S 6 N Razoável -16742,696 209781,6249 Mínimo 

489 Braga Rural S S S 6 N Mau -16447,1579 209802,94 Mínimo 

686 Braga Urbano S N N N N Mau -22964,0257 209806,7183 Mínimo 

471 Braga Rural S S S 6 N Razoável -14079,7243 209808,3692 Mínimo 

472 Braga Rural S S S 6 N Razoável -13842,7244 209814,8641 Mínimo 

487 Braga Rural S S S 6 N Razoável -15993,9047 209815,7312 Mínimo 

3000 Braga Urbano S N N N S Bom -25788,3606 209820,4548 Mínimo 

336 Braga Urbano S N N N N Bom -22061,5234 209842,6791 Mínimo 

3493 Braga Urbano S S S 6 S Mau -25139,3794 209854,9881 Mínimo 

511 Braga Urbano S N N N S Mau -22162,0248 209860,989 Mínimo 

684 Braga Urbano S N N N N Razoável -23424,2082 209862,8806 Mínimo 

510 Braga Urbano S N N N S Mau -22127,769 209868,4362 Mínimo 

470 Braga Rural S S S 6 N Mau -14363,8005 209920,3738 Mínimo 

486 Braga Rural S N N N N Mau -14992,7995 209923,3485 Mínimo 

469 Braga Rural S S S 6 N Razoável -14720,9238 209930,1109 Mínimo 

3182 Braga Rural S N N N S Razoável -28823,9309 209937,8659 Mínimo 

394 Braga Rural S S S 3 N Mau -19642,9022 209975,0497 Mínimo 

3492 Braga Urbano S N N N S Mau -25056,3995 210017,7593 Mínimo 

473 Braga Rural S N N N N Razoável -13744,6385 210039,7089 Mínimo 

3003 Braga Urbano S N N N S Razoável -26181,3411 210075,7253 Mínimo 

3002 Braga Rural S N N N N Bom -26176,9982 210090,2022 Mínimo 

3161 Braga Rural S N N N N Bom -26809,2801 210129,0471 Mínimo 

374 Braga Urbano S N N N N Razoável -21791,8328 210131,6797 Mínimo 

3483 Braga Urbano S N N N S Bom -24985,7139 210145,1112 Mínimo 

3160 Braga Rural S N N N S Bom -26824,8071 210153,4463 Mínimo 
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483 Braga Rural N S S 6 N Mau -15030,9599 210153,8711 Mínimo 

375 Braga Urbano S N N N N Mau -21765,7164 210154,2352 Mínimo 

484 Braga Rural S N N N N Razoável -15032,3412 210162,1584 Mínimo 

3162 Braga Rural S N N N N Bom -26882,4782 210166,7545 Mínimo 

3482 Braga Urbano S N N N S Bom -24998,294 210179,2563 Mínimo 

485 Braga Rural S N N N N Mau -15014,3856 210191,1641 Mínimo 

398 Braga Rural S N N N N Bom -20467,1691 210207,5682 Mínimo 

633 Braga Urbano S N N N N Mau -22588,0314 210213,0081 Mínimo 

636 Braga Urbano S N N N N Mau -22636,4476 210214,9122 Mínimo 

371 Braga Urbano S N N N N Bom -21580,4201 210221,4686 Mínimo 

3181 Braga Rural S N N N S Razoável -28748,6138 210225,6248 Mínimo 

479 Braga Rural S S N N N Razoável -15746,2411 210234,1189 Mínimo 

369 Braga Urbano S N N N N Razoável -21419,0578 210247,2878 Mínimo 

370 Braga Urbano S S N N N Bom -21473,9211 210255,3555 Mínimo 

368 Braga Urbano S N N N N Bom -21430,3533 210265,0376 Mínimo 

393 Braga Rural S S S 3 N Mau -19786,4679 210286,4705 Mínimo 

474 Braga Rural S N N N N Razoável -14604,9272 210294,1806 Mínimo 

397 Braga Rural S S S 3 N Mau -20305,5046 210308,5533 Mínimo 

3156 Braga Urbano S N N N S Razoável -25913,9848 210341,3872 Mínimo 

480 Braga Rural S N N N N Mau -15964,8983 210405,8107 Mínimo 

648 Braga Urbano S N N N N Razoável -23309,437 210408,3284 Mínimo 

3004 Braga Rural S N N N N Bom -26338,1199 210429,1474 Mínimo 

3180 Braga Rural S N N N S Razoável -28744,7529 210439,9952 Mínimo 

478 Braga Rural S N N N N Razoável -15590,7618 210456,8989 Mínimo 

3470 Braga Urbano S N N N S Bom -23201,6049 210461,0831 Mínimo 

3152 Braga Urbano S N N N S Bom -25819,4038 210477,198 Mínimo 

477 Braga Rural S N N N N Razoável -15393,5099 210477,7859 Mínimo 

3592 Braga Rural S S S 6 S Mau -30944,7426 210480,47 Mínimo 

475 Braga Rural S N N N N Razoável -14827,0163 210509,216 Mínimo 

3593 Braga Rural S N N N N Bom -30950,847 210532,3541 Mínimo 

476 Braga Rural S S N N N Mau -15093,3479 210569,9189 Mínimo 

3595 Braga Rural S N N N S Bom -30856,2352 210584,2389 Mínimo 

3005 Braga Rural S S S 3 S Mau -26435,4704 210601,2712 Mínimo 

340 Braga Urbano S S S 3 S Mau -21659,809 210609,5575 Mínimo 

3458 Braga Urbano S N N N S Razoável -23260,6425 210618,0205 Mínimo 

3596 Braga Rural S N N N S Bom -30822,6635 210633,0712 Mínimo 

3469 Braga Urbano S N N N S Bom -22767,1518 211343,1279 Mínimo 

3137 Braga Urbano S N N N S Mau -24804,5704 211392,7647 Mínimo 

3127 Braga Urbano S S S 6 S Mau -25142,4774 211399,0667 Mínimo 

3187 Braga Rural S S S 3 S Mau -28707,2105 211413,5458 Mínimo 

381 Braga Urbano S N N N N Bom -19923,893 211422,4019 Mínimo 

3136 Braga Urbano S N N N N Mau -24909,9575 211548,3336 Mínimo 

301 Braga Urbano S N N N N Bom -19859,1254 211569,8451 Mínimo 

3466 Braga Rural N S N N N Mau -22397,3413 211629,4164 Mínimo 

3467 Braga Rural S N N N S Mau -22411,6988 211630,8521 Mínimo 

3186 Braga Rural N S S 6 N Razoável -28676,7922 211709,7459 Mínimo 

3135 Braga Urbano S N N N S Mau -25007,8172 211718,9577 Mínimo 

3185 Braga Rural S S S 3 S Mau -28660,7819 211772,1881 Mínimo 
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3468 Braga Rural S S N N S Mau -22299,7115 211820,3724 Mínimo 

3128 Braga Rural S S S 6 N Mau -25604,2411 211857,7397 Mínimo 

758 Braga Urbano S N N N N Bom -23595,7443 211925,8849 Mínimo 

757 Braga Rural S N N N N Mau -23595,7444 211937,4348 Mínimo 

299 Braga Urbano S N N N N Bom -19871,8839 211996,0851 Mínimo 

300 Braga Urbano S N N N N Bom -19855,9398 212001,3999 Mínimo 

3133 Braga Urbano S N N N S Bom -24982,7276 212027,5881 Mínimo 

386 Braga Rural S N N N N Razoável -18532,2462 212115,8654 Mínimo 

383 Braga Rural S N N N N Mau -19271,6104 212127,1528 Mínimo 

298 Braga Urbano S S S 3 N Razoável -19890,7764 212217,9772 Mínimo 

384 Braga Rural S N N N N Razoável -18825,9595 212218,815 Mínimo 

385 Braga Rural S N N N N Mau -19071,0219 212243,455 Mínimo 

3129 Braga Rural S S S 6 N Mau -25594,9718 212321,1585 Mínimo 

382 Braga Rural S N N N N Mau -19272,8864 212388,2584 Mínimo 

3130 Braga Rural S N N N S Mau -25627,5926 212494,2923 Mínimo 

286 Braga Rural S N N N N Razoável -19711,1965 212533,0326 Mínimo 

285 Braga Rural N S N N N Mau -19778,4306 212626,9164 Mínimo 

3131 Braga Rural S N N N S Mau -24960,1501 212710,0875 Mínimo 

3201 Braga Rural S N N N S Mau -27762,0325 212794,0514 Mínimo 

3193 Braga Rural S N N N S Mau -28326,5034 212824,2097 Mínimo 

766 Braga Rural S N N N N Bom -22602,5786 212829,398 Mínimo 

767 Braga Rural S N N N N Bom -22617,0159 212830,8417 Mínimo 

3018 Braga Rural S S N N S Mau -26858,4532 212864,3456 Mínimo 

3199 Braga Rural S N N N S Mau -27658,6193 212962,1007 Mínimo 

769 Braga Rural S S S 3 N Razoável -22465,4255 212986,7655 Mínimo 

3197 Braga Rural S N N N S Razoável -27828,8227 213007,3433 Mínimo 

351 Braga Rural S N N N N Razoável -21281,1465 213132,4511 Mínimo 

3025 Braga Rural S S N N S Mau -26995,096 213142,2779 Mínimo 

3064 Braga Rural S N N N S Razoável -22093,4584 213194,6235 Mínimo 

3119 Braga Rural S N N N N Mau -25092,367 213290,2272 Mínimo 

3123 Braga Rural S N N N S Bom -26478,3204 213298,0915 Mínimo 

3065 Braga Rural N S S 6 N Mau -22296,5462 213385,3584 Mínimo 

347 Braga Rural S N N N N Razoável -21237,0416 213422,6766 Mínimo 

346 Braga Rural S N N N N Bom -21225,3223 213422,6767 Mínimo 

3122 Braga Rural S S S 3 N Razoável -26155,4574 213450,3388 Mínimo 

3063 Braga Rural S S S 6 S Mau -21189,991 213580,0172 Mínimo 

3121 Braga Rural S N N N S Mau -25685,5996 213634,0861 Mínimo 

3027 Braga Rural S N N N N Bom -27252,2935 213665,9146 Mínimo 

3026 Braga Rural S N N N N Bom -27241,1917 213673,3159 Mínimo 

3062 Braga Rural S N N N S Razoável -21152,9423 213692,5383 Mínimo 

3058 Braga Rural S N N N S Mau -21369,751 213724,0974 Mínimo 

3059 Braga Rural S N N N S Razoável -21277,8136 213774,8697 Mínimo 

3056 Braga Rural S N N N S Razoável -21792,3908 213805,0543 Mínimo 

3061 Braga Rural S N N N S Razoável -21125,4993 213836,62 Mínimo 

3070 Braga Rural S N N N S Razoável -23040,2853 213895,8132 Mínimo 

787 Braga Rural S N N N N Bom -20509,2996 213905,4124 Mínimo 

3051 Braga Rural S N N N S Mau -22153,2816 213914,828 Mínimo 

3060 Braga Rural S N N N S Razoável -21243,5096 213923,0681 Mínimo 
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3050 Braga Rural S N N N N Mau -22241,1031 213962,8545 Mínimo 

3052 Braga Rural S N N N S Mau -21992,7342 213991,6727 Mínimo 

3049 Braga Rural S N N N S Mau -22313,8304 214013,6255 Mínimo 

3081 Braga Rural S N N N S Razoável -24579,5534 214097,8565 Mínimo 

786 Braga Rural S N N N N Mau -20265,0325 214106,6583 Mínimo 

3073 Braga Rural S S S 6 S Mau -22986,6022 214111,1797 Mínimo 

3048 Braga Rural S N N N N Mau -22327,5534 214137,1239 Mínimo 

790 Braga Rural S N N N N Razoável -20142,6437 214143,8661 Mínimo 

791 Braga Rural S N N N N Razoável -20182,1483 214195,845 Mínimo 

789 Braga Rural S N N N N Bom -20193,3247 214202,3182 Mínimo 

3047 Braga Rural S N N N S Mau -22330,2984 214218,084 Mínimo 

3080 Braga Rural S N N N S Razoável -24500,8551 214244,0132 Mínimo 

3074 Braga Rural S S S 6 N Mau -23785,0649 214273,9994 Mínimo 

793 Braga Rural S N N N N Razoável -20338,3664 214317,3472 Mínimo 

3079 Braga Rural S N N N S Mau -24410,9135 214330,2085 Mínimo 

3034 Braga Rural S N N N S Mau -26582,281 214368,4034 Mínimo 

3046 Braga Rural S N N N S Mau -22368,7214 214377,2595 Mínimo 

792 Braga Rural S S S 6 N Mau -20015,8164 214407,9214 Mínimo 

794 Braga Rural S N N N N Razoável -20508,3518 214495,0564 Mínimo 

3035 Braga Rural S N N N S Mau -26363,3743 214564,5467 Mínimo 

812 Braga Rural S S S 6 N Mau -19579,2351 214568,4657 Mínimo 

795 Braga Rural S S S 6 N Mau -20614,5925 214593,5691 Mínimo 

3045 Braga Rural S N N N S Mau -22455,172 214598,1839 Mínimo 

3078 Braga Rural S N N N S Razoável -24236,6524 214605,658 Mínimo 

811 Braga Rural S N N N N Bom -19476,8589 214638,0054 Mínimo 

3076 Braga Rural S N N N N Mau -24032,4089 214645,0093 Mínimo 

815 Braga Rural S N N N N Bom -19450,1759 214649,6662 Mínimo 

810 Braga Rural S N N N N Bom -19478,7907 214657,3217 Mínimo 

3044 Braga Rural S N N N S Mau -22699,4253 214699,7252 Mínimo 

3036 Braga Rural S N N N S Mau -25391,4582 214706,8745 Mínimo 

809 Braga Rural S N N N N Mau -19515,4923 214721,0654 Mínimo 

818 Braga Rural S N N N N Bom -19123,0002 214722,9525 Mínimo 

2475 Braga Rural N S S 4 N Razoável -26183,5116 201468,4717 Mínimo 

242 Braga Rural S N N N N Mau -29038,8935 201472,0072 Mínimo 

2486 Braga Rural S S S 6 S Mau -28191,6068 201473,543 Mínimo 

2487 Braga Rural S N N N S Mau -28154,2453 201522,5653 Mínimo 

3695 Braga Rural S S S 3 S Mau -29233,9647 201556,6346 Mínimo 

2488 Braga Rural S N N N S Mau -28072,6127 201566,5221 Mínimo 

2470 Braga Rural S S S 8 N Razoável -26023,9892 201587,1844 Mínimo 

243 Braga Rural S S S 3 N Mau -28857,3096 201661,5582 Mínimo 

2469 Braga Rural S N N N N Mau -25979,7191 201743,0964 Mínimo 

3252 Braga Rural S S S 8 S Mau -24217,1033 201862,0767 Mínimo 

3253 Braga Rural S S S 8 N Mau -23909,6203 201940,4004 Mínimo 

245 Braga Rural S N N N N Bom -28636,3586 201943,1922 Mínimo 

2468 Braga Rural S S S 8 N Razoável -25700,6195 201949,056 Mínimo 

2462 Braga Rural S N N N N Bom -24718,9718 201997,2036 Mínimo 

3254 Braga Rural S N N N N Bom -23703,6648 202018,7232 Mínimo 

2604 Braga Rural S N N N S Mau -28704,6391 204031,1662 Mínimo 
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2855 Braga Rural S N N N S Razoável -29990,4017 204032,6332 Mínimo 

2605 Braga Rural S N N N S Razoável -28548,534 204078,362 Mínimo 

3350 Braga Rural S N N N S Mau -23637,3603 204138,7939 Mínimo 

2498 Braga Rural S N N N S Mau -26879,9471 204146,4975 Mínimo 

2598 Braga Rural S S S 6 S Mau -28429,0152 204183,0375 Mínimo 

2917 Braga Rural S S S 16 S Mau -29161,9098 204187,4661 Mínimo 

2603 Braga Rural S S S 6 S Mau -28842,5943 204230,8349 Mínimo 

2911 Braga Rural S S S 3 S Mau -29730,7019 204296,3214 Mínimo 

3370 Braga Rural S N N N S Mau -25041,6198 204318,1788 Mínimo 

2915 Braga Rural S N N N S Mau -29138,7783 204354,8378 Mínimo 

2602 Braga Rural S N N N S Bom -28904,3115 204376,0488 Mínimo 

3218 Braga Rural S S S 6 S Mau -25464,4672 204416,2108 Mínimo 

3219 Braga Rural N S S 2 N Razoável -25460,1265 204424,8923 Mínimo 

2599 Braga Rural S N N N S Mau -28399,692 204441,3991 Mínimo 

3217 Braga Rural S N N N S Mau -25807,3609 204450,8017 Mínimo 

2600 Braga Rural S S S 6 S Mau -28559,4279 204455,9193 Mínimo 

2601 Braga Rural S S S 6 S Mau -28780,88 204481,3302 Mínimo 

3211 Braga Urbano S N N N S Razoável -26319,247 204636,9148 Mínimo 

2540 Braga Rural S S N N S Mau -29291,5235 204637,9843 Mínimo 

2541 Braga Rural S N N N S Razoável -29306,8346 204659,0366 Mínimo 

3210 Braga Urbano S N N N N Mau -26375,6508 204714,9388 Mínimo 

3213 Braga Urbano S S S 6 S Mau -26765,2252 204741,0955 Mínimo 

3393 Braga Rural S N N N S Razoável -24083,7155 204791,1135 Mínimo 

3392 Braga Rural S N N N S Mau -24184,1575 205035,9355 Mínimo 

2588 Braga Urbano S N N N S Mau -27780,189 205171,5491 Mínimo 

3391 Braga Rural S N N N S Mau -24217,6392 205249,3705 Mínimo 

2579 Braga Urbano S N N N S Razoável -27174,9834 205330,3972 Mínimo 

2587 Braga Urbano S S S 6 S Mau -27947,2311 205376,7552 Mínimo 

3390 Braga Rural S N N N N Razoável -24299,2484 205464,8977 Mínimo 

2584 Braga Urbano S N N N S Mau -27425,599 205535,0034 Mínimo 

2923 Braga Rural S S S 6 S Mau -31282,2616 205696,2899 Mínimo 

3389 Braga Rural S N N N S Razoável -24498,038 205720,1815 Mínimo 

595 Braga Urbano S N N N N Mau -23011,3411 207101,3712 Mínimo 

2504 Braga Urbano S N N N S Razoável -26576,4866 207125,649 Mínimo 

609 Braga Urbano S S S 6 N Mau -23485,1942 207151,66 Mínimo 

2940 Braga Rural S S S 8 S Mau -30297,0461 207205,185 Mínimo 

611 Braga Urbano S S N N N Mau -23685,3685 207218,383 Mínimo 

610 Braga Urbano S N N N N Razoável -23605,2991 207231,7286 Mínimo 

2503 Braga Urbano S N N N S Mau -26517,7687 207282,2337 Mínimo 

2502 Braga Urbano S N N N S Razoável -26633,9527 207299,0756 Mínimo 

612 Braga Urbano S N N N N Mau -23896,6638 207325,1408 Mínimo 

2561 Braga Urbano S N N N S Razoável -26795,6279 207442,8226 Mínimo 

3407 Braga Urbano S N N N S Mau -22978,6591 207489,9673 Mínimo 

3578 Braga Rural S S S 8 N Mau -29818,0125 207540,2708 Mínimo 

3577 Braga Rural S S S 8 S Mau -29816,1305 207551,5635 Mínimo 

413 Braga Rural S N N N N Mau -20069,4686 207562,5438 Mínimo 

412 Braga Rural S N N N N Mau -20087,9437 207565,9027 Mínimo 

2563 Braga Urbano S S N N S Mau -26595,5564 207600,3693 Mínimo 
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3576 Braga Rural S S S 8 S Mau -29672,0128 207655,0582 Mínimo 

439 Braga Rural S S S 6 N Razoável -16653,5798 209154,5795 Mínimo 

516 Braga Urbano S N N N N Mau -22322,2565 209199,2612 Mínimo 

707 Braga Urbano S N N N N Mau -24600,9128 209218,5226 Mínimo 

441 Braga Rural S S S 6 N Razoável -16184,3031 209229,7761 Mínimo 

440 Braga Rural S S S 6 N Razoável -16407,1646 209238,8338 Mínimo 

420 Braga Rural S N N N N Bom -18639,2328 209253,4355 Mínimo 

421 Braga Rural S N N N N Bom -18663,9933 209264,44 Mínimo 

3148 Braga Urbano S N N N S Mau -25037,0524 210753,4396 Mínimo 

3600 Braga Rural S N N N S Bom -30403,8318 210768,2645 Mínimo 

3473 Braga Urbano S N N N S Bom -22784,4013 210771,1248 Mínimo 

3151 Braga Urbano S N N N S Mau -25494,4322 210799,7493 Mínimo 

3147 Braga Urbano S N N N S Mau -25043,7964 210818,6262 Mínimo 

3461 Braga Urbano S N N N S Bom -23194,5293 210820,7729 Mínimo 

3615 Braga Rural S S S 4 S Mau -30253,1077 210839,7925 Mínimo 

3601 Braga Rural S S S 6 S Mau -29755,0191 210849,9446 Mínimo 

304 Braga Urbano S N N N N Bom -19921,6775 210854,2272 Mínimo 

376 Braga Urbano S N N N N Razoável -21201,679 210859,8452 Mínimo 

3602 Braga Rural S N N N S Bom -29807,8395 210900,3618 Mínimo 

341 Braga Urbano S S S 3 N Razoável -21572,4891 210916,968 Mínimo 

3612 Braga Rural S N N N S Bom -29544,4365 210917,3088 Mínimo 

362 Braga Urbano S S N N N Bom -20932,2423 210924,9843 Mínimo 

3146 Braga Urbano S N N N S Mau -25410,1911 210928,7664 Mínimo 

3614 Braga Rural S N N N N Bom -30028,8803 210942,2194 Mínimo 

3610 Braga Rural S N N N N Bom -29400,4881 210983,7479 Mínimo 

3184 Braga Rural S S S 6 S Mau -28753,6388 211016,4776 Mínimo 

3145 Braga Urbano S N N N N Mau -25046,0458 211027,673 Mínimo 

361 Braga Urbano S N N N N Razoável -20662,9375 211032,9966 Mínimo 

3607 Braga Rural S N N N S Bom -29468,1009 211036,6797 Mínimo 

303 Braga Urbano S S S 3 N Mau -19824,7922 211063,9623 Mínimo 

342 Braga Urbano S N N N N Razoável -21556,5635 211084,4365 Mínimo 

3043 Braga Rural N S S 6 N Razoável -22721,3808 214732,658 Mínimo 

817 Braga Rural S N N N N Bom -19114,2859 214742,1245 Mínimo 

816 Braga Rural S S S 6 N Mau -19210,1458 214749,0954 Mínimo 

821 Braga Rural S S S 6 N Mau -18952,1959 214787,4413 Mínimo 

808 Braga Rural S N N N N Razoável -19656,5028 214860,1422 Mínimo 

820 Braga Rural S N N N N Bom -18817,9928 214883,3022 Mínimo 

819 Braga Rural S S S 6 N Mau -18826,7075 214893,7596 Mínimo 

852 Braga Rural N S N N N Mau -18207,9431 214911,2218 Mínimo 

851 Braga Rural S N N N N Mau -18235,5459 214921,391 Mínimo 

847 Braga Rural N S N N N Mau -17211,34 214924,3043 Mínimo 

846 Braga Rural S N N N N Mau -17227,3206 214928,6625 Mínimo 

848 Braga Rural S S S 6 N Mau -17449,5952 214944,6413 Mínimo 

850 Braga Rural S N N N N Mau -17767,7528 214956,2611 Mínimo 

807 Braga Rural S N N N N Mau -19776,2651 214964,4497 Mínimo 

854 Braga Rural S N N N N Mau -18450,5571 214989,6698 Mínimo 

849 Braga Rural S S S 6 N Mau -17729,981 214999,8446 Mínimo 

853 Braga Rural S N N N N Mau -18454,9156 215024,5363 Mínimo 
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797 Braga Rural S S S 6 N Mau -20767,1954 215070,6822 Mínimo 

822 Braga Rural S S S 6 N Mau -18654,1612 215083,7377 Mínimo 

824 Braga Rural S N N N N Bom -18561,7877 215158,6833 Mínimo 

823 Braga Rural S N N N N Bom -18573,9881 215169,1407 Mínimo 

806 Braga Rural S N N N N Mau -19793,6519 215236,8103 Mínimo 

803 Braga Rural S N N N N Mau -20682,205 215277,3679 Mínimo 

798 Braga Rural S S S 4 N Mau -21037,6263 215298,6132 Mínimo 

842 Braga Rural S S S 6 N Mau -17036,9962 215311,1841 Mínimo 

805 Braga Rural S N N N N Mau -19824,5587 215321,802 Mínimo 

825 Braga Rural S N N N N Bom -18397,9561 215364,3475 Mínimo 

802 Braga Rural S N N N N Mau -20647,4362 215368,1551 Mínimo 

804 Braga Rural S N N N N Mau -20214,7496 215368,1584 Mínimo 

827 Braga Rural S N N N N Bom -18411,8994 215376,5478 Mínimo 

799 Braga Rural S N N N N Mau -21089,7811 215379,7416 Mínimo 

826 Braga Rural S N N N N Mau -18364,8414 215437,5498 Mínimo 

801 Braga Rural S N N N N Mau -20834,8055 215443,4875 Mínimo 

800 Braga Rural S S S 6 N Razoável -21062,7399 215605,7432 Mínimo 

828 Braga Rural S N N N N Mau -17995,3471 215685,0453 Mínimo 

830 Braga Rural S N N N N Bom -17874,2336 215805,5294 Mínimo 

829 Braga Rural S N N N N Bom -17825,9116 215856,8723 Mínimo 

841 Braga Rural S N N N N Mau -17026,1925 215859,7335 Mínimo 

831 Braga Rural S N N N N Mau -17783,6303 215971,6383 Mínimo 

836 Braga Rural S N N N N Mau -17491,1841 216129,0909 Mínimo 

839 Braga Rural S N N N N Bom -17276,7539 216195,5358 Mínimo 

1923 Guimarães Rural S S S 6 N Razoável -11728,1421 192428,4857 Máximo 

1922 Guimarães Rural S N N N N Bom -11688,3584 192440,1871 Máximo 

1777 Guimarães Urbano S S S 8 N Mau -14022,5857 194619,8467 Máximo 

1770 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -13904,5064 194818,9426 Máximo 

1771 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -13873,254 194826,1549 Máximo 

1995 Guimarães Rural S N N N N Bom -14185,2207 194969,2849 Máximo 

1996 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -14189,3869 194994,281 Máximo 

1983 Guimarães Urbano S N N N N Mau -13839,7422 194998,5059 Máximo 

1663 Guimarães Rural S N N N N Bom -17835,0327 195240,3748 Máximo 

1662 Guimarães Rural S N N N N Bom -17823,1589 195252,2489 Máximo 

1985 Guimarães Urbano S S N N N Razoável -13822,5814 195254,9955 Máximo 

1986 Guimarães Urbano S N N N N Bom -13832,9967 195284,1576 Máximo 

1969 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -13089,1499 195498,7566 Máximo 

1987 Guimarães Urbano S N N N N Bom -13880,9087 195640,352 Máximo 

1988 Guimarães Urbano S N N N N Bom -13814,9269 195648,0607 Máximo 

1989 Guimarães Urbano S N N N N Bom -13802,429 195658,4758 Máximo 

1991 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -13912,831 195993,8397 Máximo 

1994 Guimarães Urbano S N N N N Mau -13969,6342 196112,9922 Máximo 

1993 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -13982,1328 196173,3994 Máximo 

2181 Guimarães Urbano S N N N N Mau -15128,783 196503,2592 Máximo 

2182 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -15138,6425 196514,7618 Máximo 

78 Guimarães Urbano S N N N N Bom -13132,1841 196825,2739 Máximo 

77 Guimarães Urbano S N N N N Bom -13117,5139 196844,8343 Máximo 

2114 Guimarães Rural S N N N N Razoável -22114,4165 196949,5833 Máximo 
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69 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -14035,9096 196998,0315 Máximo 

68 Guimarães Urbano S N N N N Bom -14169,9957 197150,433 Máximo 

41 Guimarães Urbano S N N N N Bom -13361,0612 197359,8629 Máximo 

43 Guimarães Urbano S N N N N Bom -13195,6284 197359,8641 Máximo 

83 Guimarães Urbano S N N N N Bom -12666,407 197412,0887 Máximo 

102 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -14387,4354 197510,711 Máximo 

2234 Guimarães Rural S N N N N Razoável -17170,0846 197640,715 Máximo 

2233 Guimarães Rural S N N N N Razoável -17151,1004 197643,8791 Máximo 

113 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -12716,0242 197680,0519 Máximo 

112 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -12727,5864 197690,3292 Máximo 

122 Guimarães Urbano S N N N N Bom -12475,7909 197800,8132 Máximo 

123 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -12326,77 197985,8075 Máximo 

2221 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -14785,906 198112,7826 Máximo 

2220 Guimarães Urbano S N N N N Mau -14774,9164 198159,4901 Máximo 

111 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -12574,7166 198553,6321 Máximo 

2340 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -12635,9679 198810,4433 Máximo 

2339 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -12635,968 198827,6323 Máximo 

2338 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -12573,6581 198838,3758 Máximo 

2370 Guimarães Rural S N N N N Razoável -14816,1709 199389,695 Máximo 

2369 Guimarães Rural S N N N N Mau -14827,4757 199403,8257 Máximo 

1992 Guimarães Urbano S N N N N Bom -13929,4951 195987,5906 Máximo 

1550 Guimarães Rural N S S 8 N Razoável -18410,2304 189803,2814 Intermédio 

1548 Guimarães Rural N S S 7 N Razoável -18288,7728 190027,3073 Intermédio 

1597 Guimarães Rural N S S 8 N Mau -16439,7439 190057,9515 Intermédio 

1492 Guimarães Rural S S N N N Bom -20053,9725 191656,5922 Intermédio 

1493 Guimarães Rural S S N N N Bom -19700,5763 191731,9515 Intermédio 

1803 Guimarães Rural S N N N N Razoável -12346,8623 192148,3512 Intermédio 

1802 Guimarães Rural S N N N N Razoável -12331,0229 192164,1909 Intermédio 

1794 Guimarães Rural S N N N N Bom -13150,6056 192382,8908 Intermédio 

1796 Guimarães Rural S N N N N Bom -13045,6496 192558,968 Intermédio 

1635 Guimarães Rural S N N N N Razoável -19610,0688 193344,02 Intermédio 

1636 Guimarães Rural S S N N N Bom -19620,5233 193427,6504 Intermédio 

1637 Guimarães Rural S S N N N Bom -19608,5817 193757,625 Intermédio 

1755 Guimarães Rural S N N N N Razoável -14763,1815 194019,9505 Intermédio 

1754 Guimarães Rural S S N N N Bom -14760,8501 194043,2663 Intermédio 

1670 Guimarães Rural S N N N N Razoável -18488,3368 194045,321 Intermédio 

1671 Guimarães Rural S N N N N Razoável -18472,3513 194053,3139 Intermédio 

1676 Guimarães Rural S N N N N Razoável -17941,2949 194210,0594 Intermédio 

1677 Guimarães Rural S S N N N Razoável -17912,0254 194213,5031 Intermédio 

1640 Guimarães Rural N S S 6 N Mau -19179,979 194248,9575 Intermédio 

1668 Guimarães Rural S N N N N Bom -18406,4025 194291,7619 Intermédio 

1772 Guimarães Rural S N N N N Razoável -13979,0279 194371,7926 Intermédio 

1773 Guimarães Rural N N N N N Mau -13995,8562 194381,4086 Intermédio 

1679 Guimarães Rural S N N N N Razoável -17775,6541 194503,1351 Intermédio 

1962 Guimarães Rural S N N N N Razoável -13607,022 194596,6875 Intermédio 

2101 Guimarães Rural S S S 6 N Razoável -20377,8442 194645,8547 Intermédio 

1779 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -13748,592 194771,5938 Intermédio 

1778 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -13735,0995 194774,967 Intermédio 
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1732 Guimarães Rural S N N N N Razoável -16688,408 194786,2039 Intermédio 

1683 Guimarães Rural S N N N N Razoável -17899,6215 194787,2211 Intermédio 

1731 Guimarães Rural S N N N N Razoável -16660,7193 194789,2806 Intermédio 

1684 Guimarães Rural S N N N N Razoável -17911,6737 194800,9949 Intermédio 

1768 Guimarães Urbano S N N N N Mau -13765,073 194859,8122 Intermédio 

1686 Guimarães Rural S N N N N Bom -17512,7192 194908,2339 Intermédio 

1737 Guimarães Rural S S S 7 N Razoável -16799,0079 194949,8708 Intermédio 

1738 Guimarães Rural S N N N N Mau -16799,0081 194977,1313 Intermédio 

1713 Guimarães Rural S N N N N Razoável -15068,6479 195039,9439 Intermédio 

1712 Guimarães Rural S N N N N Razoável -15077,7394 195042,5414 Intermédio 

1687 Guimarães Rural S N N N N Razoável -17311,2026 195056,9547 Intermédio 

1688 Guimarães Rural S N N N N Razoável -17325,562 195071,3138 Intermédio 

1665 Guimarães Rural S N N N N Razoável -17979,0617 195080,2798 Intermédio 

1664 Guimarães Rural S N N N N Razoável -17974,0875 195101,8354 Intermédio 

1733 Guimarães Rural S N N N N Razoável -16814,5482 195133,8502 Intermédio 

1966 Guimarães Urbano S N N N N Bom -13282,029 195300,8531 Intermédio 

1967 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -13278,5637 195324,3872 Intermédio 

2000 Guimarães Rural S N N N N Bom -14249,9525 195477,6807 Intermédio 

1999 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -14202,0435 195506,8432 Intermédio 

1979 Guimarães Urbano S N N N N Bom -13260,6178 195640,0528 Intermédio 

1981 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -13594,084 195691,714 Intermédio 

1701 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -15266,6004 196007,0875 Intermédio 

2149 Guimarães Rural S N N N N Bom -17246,9948 196036,993 Intermédio 

2148 Guimarães Rural S N N N N Bom -17237,4494 196065,6298 Intermédio 

2183 Guimarães Urbano S N N N N Bom -14910,2333 196603,4983 Intermédio 

2180 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -15511,658 196606,7803 Intermédio 

2184 Guimarães Urbano S N N N N Mau -14908,5902 196624,8604 Intermédio 

2198 Guimarães Urbano S N N N N Mau -15401,0166 196731,5711 Intermédio 

2175 Guimarães Urbano S N N N N Bom -16341,4936 196743,1627 Intermédio 

2197 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -15410,8763 196766,079 Intermédio 

71 Guimarães Urbano S N N N N Bom -13546,6192 196778,8148 Intermédio 

2195 Guimarães Urbano S N N N N Mau -15410,877 196871,2462 Intermédio 

2196 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -15396,088 196876,176 Intermédio 

2143 Guimarães Rural S N N N N Bom -16696,5765 196982,1621 Intermédio 

2144 Guimarães Rural S N N N N Razoável -16682,947 197012,829 Intermédio 

1886 Guimarães Rural S S S 4 N Mau -10089,1679 197025,4485 Intermédio 

34 Guimarães Urbano S N N N S Bom -13769,4011 197123,213 Intermédio 

98 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -14672,5489 197188,7698 Intermédio 

67 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -14363,3139 197237,1703 Intermédio 

2131 Guimarães Rural S N N N N Mau -18969,9652 197383,4083 Intermédio 

45 Guimarães Urbano S N N N N Bom -13013,3155 197480,2826 Intermédio 

103 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -14473,7066 197498,0853 Intermédio 

104 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -14486,3316 197499,1373 Intermédio 

49 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -13406,0783 197542,1763 Intermédio 

2219 Guimarães Urbano S N N N N Mau -14762,5543 198369,6736 Intermédio 

2218 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -14780,4131 198379,2897 Intermédio 

2347 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -13573,8118 198512,835 Intermédio 

2346 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -13577,3046 198526,8059 Intermédio 
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2349 Guimarães Urbano S N N N N Mau -13619,2174 198542,5228 Intermédio 

2235 Guimarães Rural S N N N N Bom -17372,5896 198583,5947 Intermédio 

2236 Guimarães Rural S N N N N Bom -17350,4416 198608,9071 Intermédio 

2350 Guimarães Urbano S N N N N Bom -13497,8522 198784,0722 Intermédio 

2351 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -13518,2816 198804,5013 Intermédio 

2391 Guimarães Rural S N N N N Mau -18178,6582 199402,2843 Intermédio 

2365 Guimarães Rural S N N N N Razoável -14533,5576 199791,0124 Intermédio 

2363 Guimarães Rural S N N N N Razoável -14168,9867 200356,2478 Intermédio 

1700 Guimarães Urbano S S N N N Bom -15279,9195 195989,9626 Intermédio 

1517 Guimarães Rural N S S 7 N Razoável -21423,6494 188709,4654 Mínimo 

1516 Guimarães Rural S S S 8 N Razoável -20910,8369 188859,6504 Mínimo 

1513 Guimarães Rural S S N N N Bom -19762,8406 189281,2386 Mínimo 

1512 Guimarães Rural S S N N N Bom -19322,8293 189300,868 Mínimo 

1541 Guimarães Rural N S S 7 N Razoável -17774,7321 189596,8906 Mínimo 

1600 Guimarães Rural S S S 3 N Razoável -16649,2347 190310,5688 Mínimo 

1601 Guimarães Rural N S S 6 N Razoável -16881,316 190361,9124 Mínimo 

1812 Guimarães Rural S N N N N Razoável -12208,3785 190977,2892 Mínimo 

1811 Guimarães Rural S N N N N Razoável -12168,1612 190980,641 Mínimo 

1810 Guimarães Rural S N N N N Bom -12327,3558 191102,9676 Mínimo 

1495 Guimarães Rural S S N N N Razoável -19613,6036 191526,6412 Mínimo 

1494 Guimarães Rural S S N N N Bom -19575,872 191869,3084 Mínimo 

1623 Guimarães Rural N S S 7 N Razoável -18242,5082 191915,4157 Mínimo 

1622 Guimarães Rural N S S 7 N Razoável -17897,6873 191919,916 Mínimo 

1621 Guimarães Rural N S S 6 N Razoável -17908,182 191940,905 Mínimo 

1822 Guimarães Rural S S N N N Razoável -10382,3946 192003,6925 Mínimo 

1821 Guimarães Rural S N N N N Bom -10375,0141 192007,3828 Mínimo 

1806 Guimarães Rural S S N N N Mau -12238,3775 192058,2929 Mínimo 

1918 Guimarães Rural S N N N N Bom -11865,2561 192067,1921 Mínimo 

1919 Guimarães Rural N N N N N Mau -11879,2975 192078,8931 Mínimo 

1568 Guimarães Rural S S S 7 N Mau -15985,4981 192123,816 Mínimo 

1625 Guimarães Rural N S S 7 N Razoável -18729,7569 192141,7945 Mínimo 

1569 Guimarães Rural S N N N N Bom -15985,4985 192181,3021 Mínimo 

1921 Guimarães Rural S S N N N Razoável -12023,0078 192182,7605 Mínimo 

1920 Guimarães Rural S N N N N Bom -11997,2655 192201,4825 Mínimo 

1910 Guimarães Rural S N N N N Bom -11524,8283 192333,4426 Mínimo 

1911 Guimarães Rural S S N N N Mau -11527,3162 192358,3195 Mínimo 

1628 Guimarães Rural S S N N N Bom -19480,8691 192425,1417 Mínimo 

1801 Guimarães Rural S N N N N Bom -12811,4902 192444,0186 Mínimo 

1916 Guimarães Rural S N N N N Bom -10727,9756 192523,4157 Mínimo 

1912 Guimarães Rural S N N N N Bom -11276,0613 192524,9962 Mínimo 

1826 Guimarães Rural S S S 6 N Mau -10468,556 192552,5672 Mínimo 

1909 Guimarães Rural S N N N N Bom -11432,7857 192559,8226 Mínimo 

1913 Guimarães Rural S N N N N Bom -11233,7709 192559,8241 Mínimo 

1917 Guimarães Rural S N N N N Bom -10751,3781 192563,1992 Mínimo 

1908 Guimarães Rural S S S 6 N Razoável -11450,1996 192572,2609 Mínimo 

1915 Guimarães Rural S S N N N Razoável -10972,919 192583,6686 Mínimo 

1914 Guimarães Rural S N N N N Bom -10947,6874 192584,7031 Mínimo 

1632 Guimarães Rural S S N N N Bom -19703,7651 192596,9063 Mínimo 
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1631 Guimarães Rural S S N N N Razoável -19682,8574 192596,9064 Mínimo 

1827 Guimarães Rural S N N N N Bom -10611,0967 192598,0578 Mínimo 

1907 Guimarães Rural S S S 6 N Razoável -11156,6548 192838,4454 Mínimo 

1906 Guimarães Rural S N N N N Bom -11161,6306 192895,6621 Mínimo 

1798 Guimarães Rural S N N N N Bom -13252,3602 192906,0011 Mínimo 

1634 Guimarães Rural S S N N N Bom -19557,4142 192929,3387 Mínimo 

1799 Guimarães Rural S N N N N Bom -13239,1608 192932,4004 Mínimo 

1905 Guimarães Rural S N N N N Bom -10982,6841 192940,0914 Mínimo 

1633 Guimarães Rural S S N N N Bom -19559,5054 192996,2431 Mínimo 

1927 Guimarães Rural S N N N N Razoável -11277,1177 193052,4898 Mínimo 

1926 Guimarães Rural S N N N N Razoável -11256,0559 193066,5313 Mínimo 

1792 Guimarães Rural S S S 8 N Mau -13370,7146 193111,6341 Mínimo 

1833 Guimarães Rural S S S 3 N Razoável -9387,7334 193217,1753 Mínimo 

1942 Guimarães Rural S N N N N Razoável -11414,6985 193268,202 Mínimo 

1785 Guimarães Rural S N N N N Mau -13541,6804 193304,262 Mínimo 

1784 Guimarães Rural S N N N N Bom -13531,5611 193316,0681 Mínimo 

1944 Guimarães Rural S N N N N Mau -11434,6552 193353,7278 Mínimo 

1783 Guimarães Rural S N N N N Razoável -13669,8607 193472,9177 Mínimo 

1947 Guimarães Rural S N N N N Bom -12073,2497 193524,7747 Mínimo 

1786 Guimarães Rural S N N N N Razoável -13642,8762 193542,0671 Mínimo 

1745 Guimarães Rural S N N N N Razoável -15666,7554 193753,1423 Mínimo 

1748 Guimarães Rural S N N N N Razoável -15226,828 193753,3892 Mínimo 

1781 Guimarães Rural S N N N N Razoável -13693,4748 193756,2606 Mínimo 

1782 Guimarães Rural S S S 8 N Razoável -13683,3555 193766,3801 Mínimo 

1949 Guimarães Rural S S N N N Razoável -12401,1019 193912,4896 Mínimo 

1746 Guimarães Rural S N N N N Razoável -14984,5879 193918,695 Mínimo 

1978 Guimarães Rural S N N N N Bom -12457,9548 193944,3638 Mínimo 

1775 Guimarães Rural S S N N N Mau -13856,4192 193951,0884 Mínimo 

1774 Guimarães Rural S S N N N Mau -13841,9954 193994,3611 Mínimo 

1674 Guimarães Rural S N N N N Bom -18196,1119 194149,7966 Mínimo 

1977 Guimarães Rural S N N N N Razoável -12680,3276 194284,2708 Mínimo 

1739 Guimarães Rural S N N N N Razoável -16303,6613 194300,1301 Mínimo 

1757 Guimarães Rural S N N N N Razoável -14397,127 194320,726 Mínimo 

1730 Guimarães Rural S N N N N Mau -15965,4214 194337,0368 Mínimo 

1729 Guimarães Rural S N N N N Bom -15956,1922 194380,1082 Mínimo 

1728 Guimarães Rural S N N N N Razoável -15599,3163 194512,4014 Mínimo 

1765 Guimarães Rural S N N N N Bom -14371,4813 194530,5676 Mínimo 

1760 Guimarães Rural S N N N N Razoável -14429,7707 194535,2303 Mínimo 

1727 Guimarães Rural S N N N N Razoável -15605,4696 194537,0136 Mínimo 

1974 Guimarães Rural S S N N N Bom -12686,6833 194586,0588 Mínimo 

1975 Guimarães Rural S S S 6 N Razoável -12661,2696 194598,7658 Mínimo 

1763 Guimarães Rural S N N N N Razoável -15080,2796 194602,841 Mínimo 

1764 Guimarães Rural S N N N N Razoável -15091,9377 194637,8145 Mínimo 

1726 Guimarães Rural S N N N N Bom -15310,1242 194672,3829 Mínimo 

1725 Guimarães Rural S S N N N Bom -15294,7417 194681,6126 Mínimo 

1740 Guimarães Rural S N N N N Bom -15348,2978 194695,1487 Mínimo 

1722 Guimarães Rural S N N N N Razoável -15479,3335 194727,759 Mínimo 

1724 Guimarães Rural S N N N N Razoável -15273,2064 194727,7606 Mínimo 
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1723 Guimarães Rural S N N N N Razoável -15476,2572 194752,3713 Mínimo 

1653 Guimarães Rural S S N N N Bom -18591,0038 194763,7621 Mínimo 

1657 Guimarães Rural S N N N N Bom -18682,603 194785,813 Mínimo 

1641 Guimarães Rural S S S 6 N Mau -19299,6948 194786,1124 Mínimo 

2098 Guimarães Rural S N N N N Razoável -19612,8126 194806,2705 Mínimo 

1847 Guimarães Rural N S S 6 N Razoável -9149,342 194879,5544 Mínimo 

1973 Guimarães Urbano S N N N N Bom -12813,7542 194891,0226 Mínimo 

1642 Guimarães Rural S N N N N Bom -19068,2939 194986,5932 Mínimo 

1645 Guimarães Rural S N N N N Bom -18844,3912 195008,3725 Mínimo 

1647 Guimarães Rural S N N N N Bom -18633,4126 195011,4185 Mínimo 

1648 Guimarães Rural S N N N N Mau -18650,3754 195014,811 Mínimo 

1643 Guimarães Rural S N N N N Bom -19082,0336 195017,5067 Mínimo 

1646 Guimarães Rural S N N N N Bom -18864,788 195031,3186 Mínimo 

1689 Guimarães Rural S S S 8 N Razoável -17024,0195 195171,8305 Mínimo 

1660 Guimarães Rural S N N N N Razoável -17997,8752 195187,789 Mínimo 

1964 Guimarães Urbano S S N N N Bom -13718,2102 195192,517 Mínimo 

1661 Guimarães Rural S N N N N Razoável -18006,3566 195199,6628 Mínimo 

2157 Guimarães Rural S N N N N Mau -18134,7279 195270,1582 Mínimo 

1711 Guimarães Rural S N N N N Razoável -14956,5614 195283,3809 Mínimo 

2173 Guimarães Rural S N N N N Mau -18773,4126 195291,2773 Mínimo 

1721 Guimarães Rural S N N N N Razoável -15793,1433 195299,9902 Mínimo 

2156 Guimarães Rural S N N N N Razoável -18182,456 195305,1583 Mínimo 

2172 Guimarães Rural S N N N N Bom -18753,2658 195316,6639 Mínimo 

1970 Guimarães Rural S N N N N Bom -12944,0028 195316,7016 Mínimo 

1735 Guimarães Rural S N N N N Razoável -16829,9322 195327,6711 Mínimo 

1650 Guimarães Rural S N N N N Bom -18455,3058 195345,5869 Mínimo 

2158 Guimarães Rural S N N N N Bom -18010,6362 195387,8879 Mínimo 

1873 Guimarães Rural S S S 4 N Mau -9372,5654 195410,1337 Mínimo 

2159 Guimarães Rural S N N N N Bom -17854,7257 195464,2537 Mínimo 

1844 Guimarães Rural N S S 4 N Mau -10649,7297 195468,3668 Mínimo 

1719 Guimarães Rural S N N N N Razoável -15891,5934 195475,3513 Mínimo 

2155 Guimarães Rural S N N N N Razoável -18185,6392 195483,3424 Mínimo 

1708 Guimarães Rural S N N N N Razoável -14842,4732 195492,9603 Mínimo 

2168 Guimarães Rural S N N N N Bom -18767,9201 195562,8845 Mínimo 

1707 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -14765,1398 195629,731 Mínimo 

1706 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -14773,7884 195642,7036 Mínimo 

1717 Guimarães Rural S N N N N Bom -16036,1916 195678,4009 Mínimo 

2154 Guimarães Rural S N N N N Bom -17781,545 195741,076 Mínimo 

1875 Guimarães Rural S N N N N Bom -9449,2044 195746,703 Mínimo 

1874 Guimarães Rural N S S 4 N Mau -9418,421 195746,7032 Mínimo 

2166 Guimarães Rural S N N N N Razoável -18519,7384 196005,1648 Mínimo 

2167 Guimarães Rural S S S 3 N Mau -18478,3743 196008,347 Mínimo 

1694 Guimarães Rural S N N N N Razoável -16014,5756 196008,6272 Mínimo 

1695 Guimarães Rural S N N N N Razoável -16040,4871 196022,7604 Mínimo 

1698 Guimarães Rural S N N N N Bom -15583,8288 196035,4801 Mínimo 

1699 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -15564,4687 196062,5846 Mínimo 

2004 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -14191,6328 196083,8373 Mínimo 

1697 Guimarães Rural S N N N N Razoável -15780,8264 196087,2197 Mínimo 
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2003 Guimarães Urbano S N N N N Bom -14179,1348 196098,4184 Mínimo 

2006 Guimarães Urbano S N N N N Bom -14229,1273 196125,4972 Mínimo 

2164 Guimarães Rural S N N N N Razoável -18316,1006 196164,2593 Mínimo 

93 Guimarães Urbano S N N N N Bom -13562,8738 196282,9365 Mínimo 

2145 Guimarães Rural S N N N N Bom -16826,992 196396,5463 Mínimo 

2199 Guimarães Urbano S N N N N Bom -14940,9081 196447,2946 Mínimo 

2128 Guimarães Rural S N N N N Razoável -19727,451 196505,6917 Mínimo 

2186 Guimarães Urbano S N N N N Mau -14760,6983 196557,4888 Mínimo 

2185 Guimarães Urbano S N N N N Bom -14767,2714 196573,9211 Mínimo 

3713 Guimarães Urbano S N N N N Bom -12365,2273 196612,3849 Mínimo 

96 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -13727,56 196627,2268 Mínimo 

3712 Guimarães Urbano S N N N N Bom -12356,8771 196666,6638 Mínimo 

1876 Guimarães Rural S S N N N Mau -9695,9701 196740,0517 Mínimo 

2203 Guimarães Urbano S N N N N Bom -14768,371 196813,7377 Mínimo 

2204 Guimarães Urbano S N N N N Bom -14742,0792 196813,7379 Mínimo 

2118 Guimarães Rural S N N N N Bom -20864,5666 196840,4192 Mínimo 

97 Guimarães Urbano S N N N N Bom -13975,6163 196848,0039 Mínimo 

2116 Guimarães Rural S N N N N Mau -21177,0292 196881,8275 Mínimo 

3711 Guimarães Rural S N N N N Bom -12147,5742 196896,1561 Mínimo 

3710 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -12159,9592 196903,8965 Mínimo 

2115 Guimarães Rural S N N N N Bom -21146,9125 196904,4153 Mínimo 

2120 Guimarães Rural S S S 6 N Mau -20691,9844 196972,6603 Mínimo 

2119 Guimarães Rural S S N N N Bom -20669,4485 196977,8611 Mínimo 

2188 Guimarães Urbano S N N N N Bom -14818,215 197002,8056 Mínimo 

2187 Guimarães Urbano S N N N N Bom -14834,6475 197020,881 Mínimo 

3708 Guimarães Urbano S N N N N Bom -12104,2281 197023,1015 Mínimo 

2194 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -15341,8623 197028,9974 Mínimo 

79 Guimarães Urbano S N N N N Bom -13058,8343 197050,2187 Mínimo 

1879 Guimarães Rural N S S 4 N Mau -9476,6408 197082,519 Mínimo 

80 Guimarães Urbano S N N N N Mau -12766,6516 197099,1219 Mínimo 

3706 Guimarães Urbano S N N N N Bom -12192,471 197106,6988 Mínimo 

117 Guimarães Urbano S N N N N Bom -12781,5384 197107,0863 Mínimo 

2126 Guimarães Rural S N N N N Razoável -20146,6573 197114,336 Mínimo 

35 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -13674,491 197116,5299 Mínimo 

3707 Guimarães Rural S S N N N Bom -12184,7306 197125,2762 Mínimo 

2127 Guimarães Rural S S S 6 N Razoável -19630,0656 197128,2081 Mínimo 

3704 Guimarães Urbano S N N N N Bom -12370,5046 197204,2285 Mínimo 

118 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -12936,985 197234,268 Mínimo 

82 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -12562,4912 197240,9362 Mínimo 

81 Guimarães Urbano S S N N N Bom -12506,2551 197243,3816 Mínimo 

61 Guimarães Urbano S N N N N Bom -13771,5486 197295,4314 Mínimo 

119 Guimarães Urbano S S N N N Razoável -12956,2556 197298,5016 Mínimo 

2122 Guimarães Rural S S S 6 N Mau -20389,353 197315,4236 Mínimo 

2123 Guimarães Rural S N N N N Bom -20413,6225 197327,5581 Mínimo 

3703 Guimarães Urbano S N N N N Bom -12367,4093 197337,3661 Mínimo 

2190 Guimarães Urbano S N N N N Bom -14788,0938 197342,8598 Mínimo 

3702 Guimarães Urbano S N N N N Bom -12368,9575 197345,1066 Mínimo 

120 Guimarães Urbano S S N N S Mau -13074,4461 197349,8877 Mínimo 
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2192 Guimarães Urbano S S N N N Bom -14995,1419 197367,5068 Mínimo 

2191 Guimarães Urbano S N N N N Bom -15011,5743 197374,0797 Mínimo 

85 Guimarães Urbano S N N N N Bom -12604,0583 197419,4243 Mínimo 

115 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -12785,3951 197471,934 Mínimo 

86 Guimarães Urbano S N N N N Bom -12457,3562 197513,5597 Mínimo 

47 Guimarães Urbano S N N N N Bom -13293,5393 197583,8167 Mínimo 

59 Guimarães Urbano S N N N N Bom -14207,5569 197646,195 Mínimo 

2406 Guimarães Rural S N N N N Bom -19306,047 197703,1501 Mínimo 

2205 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -14805,3066 197716,1185 Mínimo 

2206 Guimarães Urbano S S N N N Bom -14874,1973 197719,2553 Mínimo 

1880 Guimarães Rural S N N N N Bom -9153,2808 197720,7155 Mínimo 

1881 Guimarães Rural S S S 4 N Razoável -9166,4445 197729,0922 Mínimo 

90 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -12276,4248 197787,4064 Mínimo 

91 Guimarães Urbano S N N N N Bom -12283,7601 197802,0766 Mínimo 

2230 Guimarães Rural S S N N N Razoável -17113,1334 197827,3932 Mínimo 

2231 Guimarães Rural S N N N N Razoável -17075,1651 197833,7216 Mínimo 

1888 Guimarães Urbano S N N N N Bom -10716,1342 197929,6301 Mínimo 

1885 Guimarães Rural N S S 4 N Razoável -8873,6417 197989,3545 Mínimo 

1890 Guimarães Urbano S N N N N Bom -10767,9966 198002,8827 Mínimo 

2209 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -15208,4539 198178,2273 Mínimo 

109 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -12668,495 198181,0756 Mínimo 

108 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -12649,2249 198184,9298 Mínimo 

2210 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -15213,443 198203,1715 Mínimo 

2229 Guimarães Rural S N N N N Bom -17002,3954 198232,39 Mínimo 

134 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -12317,1449 198243,0325 Mínimo 

2228 Guimarães Rural S N N N N Mau -17046,692 198254,5379 Mínimo 

1892 Guimarães Urbano S N N N N Bom -11305,3046 198294,3956 Mínimo 

1896 Guimarães Urbano S N N N N Bom -11519,6557 198340,1221 Mínimo 

1893 Guimarães Urbano S N N N N Bom -11479,6437 198351,5545 Mínimo 

2403 Guimarães Rural S S N N N Bom -19552,643 198405,3958 Mínimo 

2214 Guimarães Urbano S S N N N Razoável -15348,1439 198452,6131 Mínimo 

129 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -12308,6613 198504,3886 Mínimo 

2344 Guimarães Urbano S N N N N Mau -13112,7822 198571,9874 Mínimo 

2343 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -13115,4403 198579,9616 Mínimo 

132 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -12303,5707 198599,4272 Mínimo 

2431 Guimarães Rural S S S 3 N Razoável -23874,7783 198599,6936 Mínimo 

131 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -12310,3594 198628,2781 Mínimo 

130 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -12323,9366 198658,8261 Mínimo 

2215 Guimarães Urbano S N N N N Mau -15158,5691 198667,1352 Mínimo 

2428 Guimarães Rural N S S 6 N Razoável -22265,3847 198705,6471 Mínimo 

2342 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -12846,0887 198712,8679 Mínimo 

2341 Guimarães Urbano S N N N N Mau -12848,7469 198721,7281 Mínimo 

2396 Guimarães Rural S N N N N Razoável -17590,2278 198893,7822 Mínimo 

2352 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -13217,6812 198965,0189 Mínimo 

2336 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -12741,2516 198995,2237 Mínimo 

2374 Guimarães Urbano S N N N N Bom -15017,7969 199043,4931 Mínimo 

2398 Guimarães Rural S N N N N Mau -17619,2219 199109,8511 Mínimo 

2397 Guimarães Rural S N N N N Razoável -17600,0784 199119,4231 Mínimo 



 

ESTUDO DE MOBILIDADE INTEGRADA 

Relatório 3 - Relatório Estratégico - Parte I 
Anexos 

 

 

0641_FaseIII_R3_Parte1_01 Página A-35  
 

C
ó

d
ig

o
 

C
o

n
c

e
lh

o
 

T
ip

o
 

S
in

a
l 

A
b

ri
g

o
 

E
x
is

tê
n

c
ia

 

d
e

 L
u

g
a

re
s
 

N
ú

m
e
ro

 

L
u

g
a

re
s
 

In
fo

rm
a
ç
ã
o

 

C
o

n
s

e
rv

a
ç
ã
o

 

X Y 

N
ív

e
l 

d
e
 

P
ri

o
ri

d
a

d
e
 

2400 Guimarães Rural S S N N N Bom -18419,6235 199193,4005 Mínimo 

2409 Guimarães Rural S N N N N Mau -20052,9116 199204,4426 Mínimo 

2393 Guimarães Rural S S N N N Mau -17962,1818 199234,6052 Mínimo 

2394 Guimarães Rural S S N N N Mau -17957,5093 199236,6077 Mínimo 

2372 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -14934,8687 199237,0813 Mínimo 

2371 Guimarães Urbano S N N N N Mau -14951,8257 199251,212 Mínimo 

2237 Guimarães Rural S N N N N Razoável -17435,8757 199301,8292 Mínimo 

2238 Guimarães Rural S N N N N Mau -17454,86 199314,4852 Mínimo 

2333 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -12524,2435 199315,3695 Mínimo 

2240 Guimarães Rural S N N N N Razoável -17302,9866 199336,6346 Mínimo 

2410 Guimarães Rural S N N N N Razoável -20255,2285 199365,2883 Mínimo 

2239 Guimarães Rural S N N N N Razoável -17287,1667 199368,275 Mínimo 

2411 Guimarães Rural S S S 8 N Mau -20297,9542 199455,7646 Mínimo 

2434 Guimarães Rural S S S 3 N Razoável -24597,2159 199543,4624 Mínimo 

2244 Guimarães Rural S S N N N Bom -16625,1574 199583,8853 Mínimo 

2331 Guimarães Rural S S S 3 N Razoável -12152,5352 199669,8944 Mínimo 

2330 Guimarães Rural S N N N N Bom -12163,2784 199680,6374 Mínimo 

2412 Guimarães Rural S S S 8 N Mau -20286,6468 199744,787 Mínimo 

2246 Guimarães Rural S N N N N Mau -16398,0383 199771,7987 Mínimo 

2258 Guimarães Rural S N N N N Razoável -12489,365 199877,4411 Mínimo 

2413 Guimarães Rural S S S 8 N Mau -20462,5751 199967,2072 Mínimo 

2414 Guimarães Rural S N N N N Bom -20725,2088 200007,4171 Mínimo 

2389 Guimarães Rural S S N N N Bom -18447,9139 200051,2624 Mínimo 

2415 Guimarães Rural S S S 8 N Razoável -20874,7469 200067,7336 Mínimo 

2422 Guimarães Rural S S S 3 N Razoável -22060,6464 200080,0237 Mínimo 

2359 Guimarães Rural S N N N N Bom -13377,6234 200083,0901 Mínimo 

2323 Guimarães Rural S N N N N Razoável -7780,8605 200084,1793 Mínimo 

2360 Guimarães Rural S N N N N Bom -13369,611 200095,1089 Mínimo 

2257 Guimarães Rural S N N N N Bom -12620,0096 200121,3067 Mínimo 

2357 Guimarães Rural S N N N N Bom -13872,8602 200212,5187 Mínimo 

2416 Guimarães Rural S S S 8 N Razoável -21137,3814 200221,0392 Mínimo 

2358 Guimarães Rural S S N N N Bom -13860,4093 200240,5547 Mínimo 

2310 Guimarães Rural S N N N N Razoável -9515,8064 200255,5291 Mínimo 

2252 Guimarães Rural S N N N N Bom -16504,8004 200262,0688 Mínimo 

2362 Guimarães Rural S N N N N Razoável -12734,9876 200280,954 Mínimo 

2311 Guimarães Rural S N N N N Razoável -9545,1818 200281,2322 Mínimo 

2298 Guimarães Rural S N N N N Mau -10821,5449 200369,1742 Mínimo 

2420 Guimarães Rural S N N N N Razoável -21549,4113 200382,3856 Mínimo 

2299 Guimarães Rural S N N N N Razoável -10802,5605 200382,7347 Mínimo 

2312 Guimarães Rural S N N N N Razoável -9397,5872 200393,2643 Mínimo 

2313 Guimarães Rural S N N N N Razoável -9414,2812 200409,9581 Mínimo 

2300 Guimarães Rural S N N N N Razoável -10531,3536 200458,6748 Mínimo 

2418 Guimarães Rural S N N N N Razoável -21510,1482 200475,1912 Mínimo 

2308 Guimarães Rural S N N N N Razoável -9684,7159 200508,8893 Mínimo 

2309 Guimarães Rural S N N N N Razoável -9662,6847 200530,9209 Mínimo 

2314 Guimarães Rural S N N N N Mau -9049,5518 200581,035 Mínimo 

2301 Guimarães Rural S N N N N Bom -10403,887 200586,1433 Mínimo 

2307 Guimarães Rural S N N N N Bom -9824,2493 200641,0768 Mínimo 
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2306 Guimarães Rural S N N N N Razoável -9809,5619 200663,1084 Mínimo 

2302 Guimarães Rural S N N N N Mau -10157,0891 200694,6281 Mínimo 

2296 Guimarães Rural S N N N N Bom -11282,6001 200705,4679 Mínimo 

2303 Guimarães Rural S S S 2 N Mau -10170,6496 200708,1884 Mínimo 

2297 Guimarães Rural S N N N N Mau -11288,0246 200746,149 Mínimo 

2304 Guimarães Rural S N N N N Mau -9982,1423 200780,608 Mínimo 

2305 Guimarães Rural S N N N N Bom -9993,1582 200798,9675 Mínimo 

2316 Guimarães Rural S N N N N Mau -8241,9694 201017,5739 Mínimo 

2315 Guimarães Rural S N N N N Razoável -8351,1028 201039,3997 Mínimo 

2295 Guimarães Rural S N N N N Razoável -11062,9254 201144,8256 Mínimo 

2386 Guimarães Rural S S S 8 N Mau -18479,2056 201183,2913 Mínimo 

2385 Guimarães Rural S S S 8 N Mau -18363,3332 201394,8123 Mínimo 

2378 Guimarães Urbano S N N N N Bom -17596,4502 201441,6827 Mínimo 

2264 Guimarães Rural S N N N N Mau -10538,506 201452,0896 Mínimo 

2268 Guimarães Rural S S N N N Bom -10388,0077 202032,3619 Mínimo 

2267 Guimarães Rural S N N N N Razoável -10376,302 202034,0342 Mínimo 

2325 Guimarães Rural S N N N N Mau -8101,146 202050,6423 Mínimo 

2269 Guimarães Rural S N N N N Razoável -10307,1579 202292,6883 Mínimo 

3284 Guimarães Urbano S N N N N Bom -17218,641 202343,8211 Mínimo 

3278 Guimarães Rural S S N N N Bom -18936,2666 202366,3964 Mínimo 

2271 Guimarães Rural S N N N N Razoável -10041,9697 202787,7153 Mínimo 

3307 Guimarães Rural N S N N N Mau -18126,38 202852,126 Mínimo 

3304 Guimarães Rural S N N N N Razoável -15124,7044 202855,8575 Mínimo 

3302 Guimarães Rural N S S 7 N Razoável -14649,7798 203106,5866 Mínimo 

2273 Guimarães Rural S N N N N Razoável -9937,778 203171,4238 Mínimo 

2274 Guimarães Rural S N N N N Razoável -9948,3857 203173,1917 Mínimo 

2275 Guimarães Rural S N N N N Razoável -9759,2185 203579,8208 Mínimo 

3274 Guimarães Rural N S N N N Mau -19311,8276 203599,7392 Mínimo 

3320 Guimarães Rural N S S 7 N Mau -21335,3035 203740,2967 Mínimo 

3272 Guimarães Rural N S N N N Mau -20307,6408 203794,3724 Mínimo 

454 Guimarães Rural S N N N N Razoável -16314,2292 206156,2519 Mínimo 

456 Guimarães Rural S N N N N Razoável -16387,0285 206281,0878 Mínimo 

455 Guimarães Rural S N N N N Razoável -16541,0976 206608,2533 Mínimo 

2153 Guimarães Rural S N N N N Mau -17762,454 195766,531 Mínimo 

2151 Guimarães Rural S N N N N Bom -17539,7239 195772,8964 Mínimo 

2150 Guimarães Rural S N N N N Bom -17558,8152 195791,9874 Mínimo 

1704 Guimarães Urbano S N N N N Razoável -14543,5512 195809,2062 Mínimo 

1705 Guimarães Urbano S N N N N Bom -14520,7182 195824,4285 Mínimo 

1692 Guimarães Rural S N N N N Razoável -16145,2207 195856,4559 Mínimo 

1693 Guimarães Rural S N N N N Razoável -16110,9471 195862,1685 Mínimo 

2162 Guimarães Rural S N N N N Bom -17819,7286 195906,5324 Mínimo 

2163 Guimarães Rural S N N N N Mau -17848,3653 195909,7141 Mínimo 

2381 Guimarães Urbano S S N N N Bom -18298,6546 201629,5394 Mínimo 

2379 Guimarães Urbano S N N N N Bom -17817,1443 201673,3168 Mínimo 

3306 Guimarães Rural S S N N N Mau -15517,6544 201723,1273 Mínimo 

2382 Guimarães Urbano S S N N N Bom -18378,9076 201797,338 Mínimo 

2265 Guimarães Rural S N N N N Bom -10275,9653 201811,6256 Mínimo 

2266 Guimarães Rural S N N N N Razoável -10291,0156 201816,6422 Mínimo 
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2383 Guimarães Urbano S N N N N Bom -18274,9459 201904,9491 Mínimo 

3279 Guimarães Rural S S N N N Bom -18607,6564 202020,7207 Mínimo 

2277 Guimarães Rural S N N N N Razoável -10006,7336 203926,3364 Mínimo 

3273 Guimarães Rural N S S 6 N Mau -19505,844 203929,7469 Mínimo 

3309 Guimarães Rural S S N N N Mau -18466,6206 204196,6879 Mínimo 

2279 Guimarães Rural S N N N N Razoável -9985,5207 204246,3349 Mínimo 

3317 Guimarães Rural N S S 7 N Mau -20769,9424 204385,8877 Mínimo 

465 Guimarães Rural S N N N N Bom -15504,5669 204426,7278 Mínimo 

464 Guimarães Rural S S N N N Bom -15523,6731 204464,9395 Mínimo 

2282 Guimarães Rural S N N N N Mau -9781,6765 204473,7083 Mínimo 

2283 Guimarães Rural S N N N N Razoável -9519,7811 204634,3209 Mínimo 

462 Guimarães Rural S N N N N Bom -14945,2404 205057,3585 Mínimo 

463 Guimarães Rural S S S 6 N Razoável -14954,0549 205073,5181 Mínimo 

3310 Guimarães Rural S S S 7 N Mau -18672,7287 205122,5056 Mínimo 

3316 Guimarães Rural S S S 7 N Mau -19860,2661 205426,7412 Mínimo 

3312 Guimarães Rural S S N N N Bom -18721,803 205462,7357 Mínimo 

459 Guimarães Rural S N N N N Razoável -16447,7777 205564,1829 Mínimo 

3313 Guimarães Rural S S S 7 N Mau -18891,919 205567,4207 Mínimo 

458 Guimarães Rural S S N N N Bom -16391,074 205645,1894 Mínimo 

3314 Guimarães Rural S S N N N Mau -19222,3359 205681,9188 Mínimo 

457 Guimarães Rural S N N N N Razoável -16293,8673 205734,297 Mínimo 

177 VNF Urbano S N N N N Bom -35125,9026 187381,853 Máximo 

215 VNF Urbano S N N N N Bom -34763,0038 187940,2264 Máximo 

214 VNF Urbano S S N N N Mau -34743,6788 187952,119 Máximo 

2022 VNF Rural S N N N N Bom -29559,1907 189586,0604 Máximo 

1430 VNF Rural S N N N N Bom -29832,197 189971,6043 Máximo 

1431 VNF Rural N S S 3 N Razoável -29830,686 189985,2044 Máximo 

175 VNF Urbano S N N N N Razoável -32563,9181 191727,4384 Máximo 

170 VNF Urbano S N N N N Mau -32075,9433 193131,3157 Máximo 

149 VNF Urbano S N N N N Bom -32682,4392 194068,4734 Máximo 

148 VNF Urbano S N N N N Razoável -32691,4542 194084,2493 Máximo 

145 VNF Urbano S N N N N Bom -32265,5017 194086,5062 Máximo 

875 VNF Rural S S N N N Mau -38919,3764 194508,5829 Máximo 

1403 VNF Rural S N N N N Bom -34011,0805 196338,1072 Máximo 

232 VNF Rural N S N N N Razoável -30328,0197 196982,2803 Máximo 

233 VNF Rural S N N N N Bom -30339,0059 196986,6747 Máximo 

234 VNF Rural S S S 3 N Mau -30087,7977 197690,4331 Máximo 

236 VNF Rural S N N N N Bom -30166,7187 199022,1204 Máximo 

237 VNF Rural S S S 3 N Mau -30178,6183 199044,8374 Máximo 

240 VNF Rural S N N N N Bom -29310,3256 200768,284 Máximo 

182 VNF Rural N S S 3 N Mau -39620,1697 189294,3898 Intermédio 

1428 VNF Rural S N N N N Bom -30137,3163 190003,5637 Intermédio 

1481 VNF Rural S N N N N Razoável -22043,7095 191055,591 Intermédio 

1475 VNF Rural S N N N N Razoável -21484,698 191434,8339 Intermédio 

1425 VNF Urbano S N N N N Bom -31867,0017 191907,0035 Intermédio 

1424 VNF Urbano S N N N N Bom -31910,2048 191924,2844 Intermédio 

171 VNF Urbano S N N N N Bom -32055,4246 192759,0988 Intermédio 

137 VNF Urbano S N N N N Razoável -32042,3749 192914,575 Intermédio 
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167 VNF Urbano S N N N N Bom -32177,0592 193377,5057 Intermédio 

168 VNF Urbano S N N N N Bom -32187,3173 193398,0215 Intermédio 

147 VNF Urbano S N N N N Bom -32457,0671 194018,8933 Intermédio 

141 VNF Urbano S N N N N Bom -32116,759 194449,3558 Intermédio 

144 VNF Urbano S N N N N Bom -32134,7888 194456,1168 Intermédio 

2069 VNF Rural S N N N N Bom -26035,1759 194499,2104 Intermédio 

1411 VNF Rural S N N N N Razoável -33643,6853 194708,1551 Intermédio 

224 VNF Urbano S N N N N Bom -31982,3148 195222,5722 Intermédio 

1407 VNF Rural S N N N N Bom -33576,2606 195457,3817 Intermédio 

225 VNF Urbano S N N N N Mau -31787,4481 195556,8751 Intermédio 

226 VNF Urbano S S N N N Mau -31779,0491 195634,1509 Intermédio 

1404 VNF Rural S S S 3 N Mau -33901,7959 195999,9114 Intermédio 

1405 VNF Rural S N N N N Bom -33892,8052 196004,4068 Intermédio 

227 VNF Urbano S N N N N Bom -31449,4707 196035,6219 Intermédio 

228 VNF Urbano S N N N N Bom -31454,5106 196055,7808 Intermédio 

230 VNF Urbano S S N N N Mau -30957,522 196242,9061 Intermédio 

1402 VNF Rural S N N N N Bom -34157,9323 196807,1217 Intermédio 

1401 VNF Rural S S S 3 N Mau -34268,8196 197046,8732 Intermédio 

1398 VNF Rural S N N N N Bom -34567,8845 197209,4337 Intermédio 

2447 VNF Rural S S S 6 N Mau -26730,9811 198298,3499 Intermédio 

235 VNF Rural S N N N N Razoável -30090,4754 198342,8866 Intermédio 

2667 VNF Rural S S S 3 N Mau -31920,902 200008,5359 Intermédio 

2668 VNF Rural S S S 3 N Razoável -31450,2042 200082,9161 Intermédio 

2666 VNF Rural S S S 3 N Razoável -32269,4114 200184,9123 Intermédio 

239 VNF Rural S S N N N Bom -29515,8801 200482,0154 Intermédio 

178 VNF Urbano S N N N N Razoável -35168,2773 187263,1024 Mínimo 

190 VNF Urbano N S N N N Bom -36653,7756 187896,6845 Mínimo 

197 VNF Rural N S N N N Bom -31599,3408 187936,2461 Mínimo 

188 VNF Rural N S S 3 N Mau -38360,9592 188146,0883 Mínimo 

189 VNF Rural N S S 3 N Mau -37965,6824 188244,9068 Mínimo 

1454 VNF Rural N N N N N Bom -25525,4473 188252,3576 Mínimo 

1453 VNF Rural N N N N N Bom -25522,2053 188265,3259 Mínimo 

187 VNF Rural N S S 3 N Razoável -38896,813 188313,4177 Mínimo 

1452 VNF Rural S N N N N Mau -24880,277 188599,2644 Mínimo 

216 VNF Rural S N N N N Bom -34359,4741 188858,9683 Mínimo 

217 VNF Rural S N N N N Razoável -34313,7784 188883,5741 Mínimo 

186 VNF Rural S N N N N Mau -38895,2154 188953,3761 Mínimo 

185 VNF Rural N S S 3 N Razoável -38879,44 189326,8052 Mínimo 

219 VNF Rural S N N N N Bom -34226,3689 189583,8027 Mínimo 

218 VNF Rural S N N N N Bom -34173,6429 189590,8332 Mínimo 

200 VNF Rural N S N N N Mau -31141,0585 189708,5827 Mínimo 

184 VNF Rural N S S 3 N Razoável -38566,0345 189914,0542 Mínimo 

213 VNF Rural S S S 3 N Mau -34135,003 190001,6003 Mínimo 

212 VNF Rural S S S 3 N Razoável -34101,6327 190027,1191 Mínimo 

1443 VNF Rural S N N N N Razoável -26057,9009 190049,7017 Mínimo 

1432 VNF Rural S N N N N Mau -29553,3849 190098,1275 Mínimo 

1433 VNF Rural N S S 3 N Razoável -29559,0246 190104,633 Mínimo 

1436 VNF Rural S N N N N Razoável -28301,9601 190116,4719 Mínimo 
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183 VNF Rural N S N N N Mau -37742,9833 190119,857 Mínimo 

209 VNF Rural N S N N N Bom -32034,2239 190174,4819 Mínimo 

1441 VNF Rural S N N N N Bom -27294,3608 190195,3291 Mínimo 

1434 VNF Rural N S S 3 N Razoável -29211,9419 190203,4931 Mínimo 

202 VNF Rural S N N N N Mau -30466,7502 190219,208 Mínimo 

1437 VNF Rural S S S 3 N Razoável -28077,7333 190240,472 Mínimo 

1445 VNF Rural S N N N N Razoável -25063,3164 190381,7246 Mínimo 

211 VNF Rural S S N N N Mau -33743,2151 190385,9517 Mínimo 

1446 VNF Rural N S S 3 N Razoável -25082,4221 190398,1007 Mínimo 

1479 VNF Rural N S S 3 N Razoável -23224,7569 190577,264 Mínimo 

203 VNF Rural S N N N N Bom -30853,8008 190713,7652 Mínimo 

223 VNF Urbano S N N N N Bom -33229,6719 190779,7693 Mínimo 

201 VNF Rural S N N N N Mau -31081,7308 191014,8 Mínimo 

2060 VNF Rural N S N N N Mau -23505,1125 191194,4877 Mínimo 

204 VNF Urbano S N N N N Mau -31539,5234 191351,0525 Mínimo 

2058 VNF Rural N S S 3 N Razoável -24264,1411 191388,3259 Mínimo 

2059 VNF Rural N S S 10 N Mau -23871,7828 191435,0382 Mínimo 

1490 VNF Rural S N N N N Mau -20703,1229 191604,4915 Mínimo 

1426 VNF Urbano S N N N N Razoável -31720,7753 191722,1079 Mínimo 

1413 VNF Urbano S S S 3 N Razoável -31704,7125 191732,1765 Mínimo 

2055 VNF Rural S N N N N Razoável -25473,9669 191817,8629 Mínimo 

2054 VNF Rural N S S 3 N Razoável -25911,9058 191863,2911 Mínimo 

2044 VNF Rural S N N N N Razoável -28010,3132 191927,2526 Mínimo 

2063 VNF Rural N S S 3 N Razoável -26024,208 191994,3132 Mínimo 

2064 VNF Rural N S S 6 N Mau -26298,3375 192055,6833 Mínimo 

2045 VNF Rural N S S 3 N Razoável -28699,1495 192079,586 Mínimo 

2050 VNF Rural S N N N N Razoável -29624,9982 192128,7732 Mínimo 

2049 VNF Rural S N N N N Bom -30024,5433 192201,764 Mínimo 

2046 VNF Rural S S S 3 N Razoável -30050,3274 192258,4081 Mínimo 

1414 VNF Urbano S N N N N Razoável -31852,155 192448,0592 Mínimo 

1416 VNF Urbano S N N N N Mau -31798,3121 192469,5968 Mínimo 

1417 VNF Urbano S N N N N Razoável -31631,7898 192523,5896 Mínimo 

158 VNF Urbano S N N N N Bom -33072,4259 192605,222 Mínimo 

2047 VNF Rural S N N N N Razoável -30399,1198 192655,0906 Mínimo 

2048 VNF Rural S N N N N Razoável -30431,775 192664,6948 Mínimo 

1419 VNF Urbano S N N N N Razoável -31538,9487 192666,499 Mínimo 

1420 VNF Urbano S N N N N Razoável -31549,524 192667,6739 Mínimo 

161 VNF Urbano S N N N N Razoável -32464,2768 192715,1331 Mínimo 

159 VNF Urbano S N N N N Bom -32813,0475 192762,024 Mínimo 

1421 VNF Urbano S N N N N Mau -31185,6352 192783,6074 Mínimo 

155 VNF Urbano S N N N N Bom -32953,73 193034,5913 Mínimo 

166 VNF Urbano S N N N N Razoável -32347,0475 193298,3717 Mínimo 

2092 VNF Rural N S S 3 N Mau -22303,7344 193340,2114 Mínimo 

151 VNF Urbano S N N N N Bom -32544,881 193513,7871 Mínimo 

2091 VNF Rural S S S 3 N Razoável -25562,2598 193658,6359 Mínimo 

2090 VNF Rural S N N N N Razoável -25491,0842 193711,082 Mínimo 

2631 VNF Urbano S N N N N Bom -32301,2798 193800,7818 Mínimo 

2093 VNF Rural N S S 6 N Mau -21721,8402 193836,0692 Mínimo 
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857 VNF Rural S N N N N Mau -34047,5269 193894,462 Mínimo 

2041 VNF Rural S N N N N Razoável -27470,7268 193895,6022 Mínimo 

2042 VNF Rural S N N N N Bom -27476,4755 193910,9316 Mínimo 

2040 VNF Rural S N N N N Mau -27865,4599 193964,5816 Mínimo 

2039 VNF Rural S S S 3 N Razoável -27882,7055 193968,4139 Mínimo 

2094 VNF Rural N S S 3 N Razoável -21356,6869 193990,8868 Mínimo 

2036 VNF Rural S S N N N Mau -28442,2298 194031,6435 Mínimo 

2095 VNF Rural N S N N N Razoável -21148,033 194054,277 Mínimo 

2035 VNF Rural S S S 3 N Razoável -28493,9674 194131,2844 Mínimo 

2038 VNF Rural S N N N N Bom -28129,8939 194167,6945 Mínimo 

872 VNF Rural S N N N N Bom -36376,0445 194183,1162 Mínimo 

864 VNF Rural N S S 3 N Razoável -34188,8894 194212,1224 Mínimo 

859 VNF Rural S S S 3 N Razoável -33494,5293 194222,7536 Mínimo 

858 VNF Rural S N N N N Bom -33691,2725 194229,4524 Mínimo 

871 VNF Rural S N N N N Razoável -35706,1501 194243,6766 Mínimo 

869 VNF Rural S N N N N Bom -35728,8586 194270,1695 Mínimo 

2096 VNF Rural N S N N N Razoável -20839,015 194289,3457 Mínimo 

2033 VNF Rural S N N N N Bom -29306,4279 194299,9019 Mínimo 

2034 VNF Rural S S S 3 N Razoável -29335,1706 194313,315 Mínimo 

866 VNF Rural S N N N N Razoável -35129,3491 194479,4034 Mínimo 

868 VNF Rural S N N N N Mau -35312,643 194517,2906 Mínimo 

865 VNF Rural S S S 4 N Mau -35163,9982 194563,5493 Mínimo 

876 VNF Rural S N N N N Bom -39354,6196 194610,767 Mínimo 

873 VNF Rural S N N N N Razoável -37337,3657 194610,782 Mínimo 

874 VNF Rural S S N N N Mau -38079,1701 194614,5612 Mínimo 

143 VNF Urbano S N N N N Mau -32069,4334 194773,8914 Mínimo 

142 VNF Urbano S N N N N Bom -32044,6425 194773,8915 Mínimo 

2029 VNF Rural S S S 3 N Mau -29612,5026 194819,6774 Mínimo 

2028 VNF Rural S N N N N Razoável -29864,4434 194825,418 Mínimo 

2027 VNF Rural S N N N N Razoável -29869,5059 194843,1364 Mínimo 

2030 VNF Rural S S S 4 N Razoável -29610,5866 194850,3363 Mínimo 

1409 VNF Rural N S S 3 N Razoável -33645,1852 194898,4585 Mínimo 

2453 VNF Rural S N N N N Mau -29724,1405 194968,0752 Mínimo 

2642 VNF Urbano S N N N N Bom -32081,8459 194983,0648 Mínimo 

2643 VNF Urbano S N N N N Bom -32072,1667 194997,4518 Mínimo 

2072 VNF Urbano S N N N N Bom -25307,695 195038,11 Mínimo 

2073 VNF Urbano S N N N N Bom -25183,6447 195121,335 Mínimo 

1406 VNF Rural S N N N N Razoável -33537,2984 195129,221 Mínimo 

2074 VNF Urbano S S S 3 N Razoável -25178,138 195145,1981 Mínimo 

1408 VNF Rural S N N N N Razoável -33553,7815 195157,6914 Mínimo 

2078 VNF Urbano S S N N N Mau -25060,2174 195209,0701 Mínimo 

2079 VNF Urbano N S S 3 N Razoável -25056,5464 195232,9332 Mínimo 

2641 VNF Urbano S N N N N Razoável -32312,8667 195273,5866 Mínimo 

2452 VNF Rural S N N N N Mau -29612,5485 195406,8077 Mínimo 

2080 VNF Urbano S S S 3 N Mau -24682,0819 195482,5802 Mínimo 

2639 VNF Rural N S S 3 N Razoável -32459,8804 195513,3549 Mínimo 

2081 VNF Urbano S S S 3 N Razoável -24676,5753 195513,7858 Mínimo 

2640 VNF Rural S N N N N Mau -32449,3797 195527,3562 Mínimo 
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2082 VNF Urbano S N N N N Bom -24336,9874 195741,4051 Mínimo 

2084 VNF Urbano N S S 3 N Razoável -23987,418 196021,347 Mínimo 

229 VNF Urbano S N N N N Mau -31236,5694 196059,4349 Mínimo 

2112 VNF Urbano S N N N N Razoável -23623,2457 196139,2926 Mínimo 

2637 VNF Rural S N N N N Mau -32537,6717 196198,7046 Mínimo 

2113 VNF Urbano S N N N N Mau -23313,739 196307,9098 Mínimo 

2634 VNF Rural N S S 3 N Razoável -32593,5823 196605,3043 Mínimo 

2450 VNF Rural S N N N N Mau -29023,7091 196633,5799 Mínimo 

2633 VNF Rural S N N N N Razoável -32875,6636 196938,206 Mínimo 

2650 VNF Rural S N N N N Razoável -33078,8135 196996,6784 Mínimo 

2106 VNF Urbano S N N N N Bom -22326,0719 197007,829 Mínimo 

2454 VNF Rural S N N N N Mau -28729,2625 197082,4624 Mínimo 

2652 VNF Rural S N N N N Mau -33154,9963 197143,1811 Mínimo 

2651 VNF Rural S N N N N Razoável -33172,5768 197151,9712 Mínimo 

1399 VNF Rural S N N N N Razoável -34546,8547 197238,0783 Mínimo 

2653 VNF Rural S S S 3 N Razoável -33205,7609 197394,079 Mínimo 

2449 VNF Rural S N N N N Mau -27214,9742 198058,1503 Mínimo 

2448 VNF Rural S N N N N Mau -27054,6773 198162,8357 Mínimo 

2446 VNF Rural N S N N N Bom -26519,3997 198663,6767 Mínimo 

3672 VNF Rural N S S 4 N Mau -31050,9021 198794,0632 Mínimo 

2659 VNF Rural N S S 3 N Razoável -33584,251 198845,8751 Mínimo 

2445 VNF Rural N S N N N Mau -26305,6013 199195,8954 Mínimo 

2662 VNF Rural N S S 3 N Razoável -33233,9009 199384,1352 Mínimo 

3679 VNF Rural N S S 3 N Razoável -28604,4803 199583,0805 Mínimo 

2444 VNF Rural S N N N N Mau -26108,4749 199730,6523 Mínimo 

2083 VNF Urbano S N N N N Bom -24335,152 195763,4326 Mínimo 

2451 VNF Rural S N N N N Mau -29511,139 195851,7163 Mínimo 

2638 VNF Rural S N N N N Mau -32547,8343 195878,507 Mínimo 
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Anexo B: Interfaces 

Quadro A1 - Melhoria das condições de permanência nas interfaces de TCF 

  Interface Problemas identificados Proposta 

L
in

h
a
 d

o
 M

in
h

o
 

Lousado 

 Serviços de apoio fracos 

 Falta de limpeza dos WC 

 Sinalética desatualizada (indicam serviços 

que já não existem) 

 Algumas queixas relativamente à 

segurança e ao horário da bilheteira 

 No inquérito à junta de freguesia foi 

salientado o facto de a estação estar num 

extremo da freguesia e não ter serviços 

rodoviários para ligar aos principais 

pontos (empresas, centro...) 

 Dos inquéritos aos utilizadores destaca-se 

a falta de conforto e limpeza, mas 

sobretudo a fraca ligação aos restantes 

modos de transporte 

 Estacionamento para bicicletas 

 Apesar de ter uma paragem de TCR a 

cerca de 300m esta estação poderia 

justificar ter uma paragem mais próxima 

 Melhorar acessos até à paragem de TCR 

e colocar respetiva informação 

 Melhorar na manutenção 

Esmeriz 

 Paragem de transporte coletivo rodoviário 

desativada 

 Abrigos da plataforma a necessitar de 

limpeza 

 Distância superior a 300m até à paragem 

de TCR mais próxima 

 Estacionamento para bicicletas 

 Paragem de TCR até 300m (TUF, Arriva, 

Transdev) e respetivos acessos e 

informação 

 Melhorar na manutenção 

Barrimau 
 Abrigos da plataforma a necessitar de 

limpeza 

 Estacionamento para bicicletas 

 Melhorar acessos até à paragem de TCR 

e colocar respetiva informação 

 Melhorar na manutenção 

Famalicão 

 Passagem inferior de atravessamento da 

linha escura e insegura 

 Algumas queixas relativamente à 

segurança (assaltos frequentes apesar de 

haver segurança presencial) 

 Paragem de transporte coletivo rodoviário 

desativada 

 Estacionamento para bicicletas 

 Apesar de ter uma paragem de TCR a 

cerca de 200m, esta estação poderia 

justificar ter uma paragem junto à entrada 

(o que poderá acontecer com a 

reformulação rodo-ferroviária 

perspetivada) 
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  Interface Problemas identificados Proposta 

 Dos inquéritos aos utilizadores destaca-se 

em geral, uma boa avaliação dos vários 

parâmetros, havendo apenas menor 

satisfação no que toca às ligações com 

restantes modos de transporte 

 Informação relativa ao TCR 

 Melhorar na segurança 

 Deveria existir serviço para integração 

com a central de camionagem de 

Famalicão (em estudo) 

L
in

h
a
 d

o
 M

in
h

o
 

Mouquim 

 Sinalização de parque para bicicletas mas 

sem sistema de estacionamento 

 Falta de informação acerca dos serviços 

(horários, mapa de rede...) 

 Estacionamento para bicicletas 

 Melhorar acessos até à paragem de TCR 

e colocar respetiva informação 

 Informação sobre serviços 

Louro 

 Abrigos da plataforma a necessitar de 

limpeza e manutenção 

 Falta de informação acerca dos serviços 

(horários, mapa de rede...) 

 Falta de acessos para atravessamento da 

linha para pessoas com mobilidade 

condicionada 

 Estacionamento para bicicletas (apesar 

de haver um sistema de estacionamento 

para bicicletas junto ao estacionamento 

de viaturas, este parece ser inadequado) 

 Informação relativa ao TCR 

 Informação sobre serviços 

 Melhorar na manutenção 

Nine 

 Falta de limpeza 

 Abrigo da plataforma ineficaz contra as 

condições meteorológicas 

 Muitos pombos 

 Falta de conforto durante o tempo de 

espera 

 Acessos entre plataformas muito sujos e 

com falta de manutenção 

 Distância superior a 300m até à paragem 

de TCR mais próxima 

 Algumas queixas relativamente à 

segurança, à limpeza, ao horário da 

bilheteira e da sala de espera e à falta de 

informação acerca dos problemas da 

Linha do Minho (atrasos constantes, 

supressão de comboios...) 

 Dos inquéritos aos utilizadores destaca-se 

sobretudo a fraca ligação aos restantes 

modos de transporte e ainda a falta de 

conforto e limpeza 

 Estacionamento para bicicletas 

 Paragem de TCR até 300m (Transdev, 

TUF, Arriva) e respetivos acessos e 

informação 

 Melhorar na manutenção 

 Melhorar no conforto 

Carreira 

 Apeadeiro em mau estado 

 Acessos fracos e impossibilitados a 

pessoas com mobilidade reduzida 

 Modernização da Linha do Minho 

(incluindo toda a infraestrutura de apoio e 

valências da interface) 
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  Interface Problemas identificados Proposta 

 Distância superior a 300m até à paragem 

de TCR mais próxima 

 Paragem de TCR até 300m (Transdev, 

Arriva) e respetivos acessos e 

informação 

L
in

h
a
 d

o
 M

in
h

o
 

Midões 

 Apeadeiro em mau estado 

 Acessos fracos e impossibilitados a 

pessoas com mobilidade reduzida 

 Modernização da Linha do Minho 

(incluindo toda a infraestrutura de apoio e 

valências da interface) 

 Melhorar acessos até à paragem de TCR 

e colocar respetiva informação 

Barcelos 

 Sem parque de estacionamento associado 

à estação 

 Falta de integração com a central de 

camionagem 

 Acessos fracos e impossibilitados a 

pessoas com mobilidade reduzida 

 Dos inquéritos aos utilizadores destaca-se 

a falta de conforto e limpeza da interface 

 Remodelação das instalações e 

articulação com a central de camionagem 

 Parque de estacionamento junto à 

estação 

 Estacionamento para bicicletas 

 Informação relativa ao TCR 

Silva 

 Apeadeiro em mau estado 

 Acessos fracos e impossibilitados a 

pessoas com mobilidade reduzida 

 Modernização da Linha do Minho 

(incluindo toda a infraestrutura de apoio e 

valências da interface) 

 Melhorar acessos até à paragem de TCR 

e colocar respetiva informação 

Carapeços 

 Apeadeiro em fraco estado 

 Acessos fracos e impossibilitados a 

pessoas com mobilidade reduzida 

 Pouca segurança nos acessos (berma de 

estrada nacional) 

 Modernização da Linha do Minho 

(incluindo toda a infraestrutura de apoio e 

valências da interface) 

 Melhorar acessos até à paragem de TCR 

e colocar respetiva informação 

Tamel 
 Acessibilidade inexistente para pessoas 

com mobilidade reduzida 

 Modernização da Linha do Minho 

(incluindo toda a infraestrutura de apoio e 

valências da interface) 

 Melhorar acessos até à paragem de TCR 

e colocar respetiva informação 

Durrães 

 Apeadeiro em fraco estado 

 Acessos fracos e impossibilitados a 

pessoas com mobilidade reduzida 

 Modernização da Linha do Minho 

(incluindo toda a infraestrutura de apoio e 

valências da interface) 

 Informação relativa ao TCR 

L
in

h
a
 d

e
 

G
u

im
a

rã
e

s
 

Caniços 

 Grande falta de limpeza, mesmo dentro do 

edifício 

 Sinalética desatualizada (indica vários 

serviços que não existem) 

 Estacionamento para bicicletas 

 Informação relativa ao TCR 

 Melhorar na manutenção 
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  Interface Problemas identificados Proposta 

L
in

h
a
 d

e
 G

u
im
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s
 

Giesteira 

 Apeadeiro um pouco isolado – sensação 

de insegurança 

 Acesso à paragem de TCR sem passeio 

 Distância superior a 300m até à paragem 

de TCR mais próxima 

 Estacionamento para bicicletas 

 Paragem de TCR até 300m 

(Mondinense, Arriva) e respetivos 

acessos e informação 

Lordelo 

 Serviço apenas na linha oposta à 

plataforma de entrada 

 Fraca acessibilidade pedonal devido às 

distâncias percorridas 

 Estação ao lado da ZI de Mide mas sem 

acesso 

 Distância superior a 300m até à paragem 

de TCR mais próxima 

 Estacionamento para bicicletas (apesar 

de haver um sistema de estacionamento 

para bicicletas junto ao estacionamento 

de viaturas, este parece ser inadequado) 

 Paragem de TCR até 300m 

(Mondinense, Transcovizela) e respetivos 

acessos e informação 

 Estabelecer novos acessos, 

nomeadamente à ZI de Mide 

Cuca 

 Apeadeiro vandalizado 

 Sinalética desatualizada 

 Estacionamento para bicicletas (apesar 

de haver um sistema de estacionamento 

para bicicletas junto ao estacionamento 

de viaturas, este parece ser inadequado) 

 Melhorar acessos até à paragem de TCR 

e colocar respetiva informação 

 Melhorar na manutenção 

Pereirinhas 

 Apeadeiro vandalizado 

 Sinalética desatualizada (até indica uma 

saída que já não existe) 

 Poluição devido ao apeadeiro se 

encontrar junto a uma indústria 

 Acessos à paragem de TCR mais próxima 

sem passeios 

 Distância superior a 300m até à paragem 

de TCR mais próxima 

 Estacionamento para bicicletas 

 Paragem de TCR até 300m 

(Transcovizela) e respetivos acessos e 

informação 

 Melhorar na manutenção 

Nespereira 

 Apeadeiro vandalizado 

 Sinalética desatualizada (até indica uma 

saída para pessoas com mobilidade 

reduzida que não existe) 

 Acessos à paragem de TCR mais próxima 

sem passeios 

 Distância superior a 300m até à paragem 

de TCR mais próxima 

 Estacionamento para bicicletas (apesar 

de haver um sistema de estacionamento 

para bicicletas junto ao estacionamento 

de viaturas, este parece ser inadequado) 

 Paragem de TCR até 300m (TUG, 

Transcovizela, Mondinense) e respetivos 

acessos e/ou estabelecer acessos às 

paragens existentes na EN 105. 

Informação relativa ao TCR 

 Melhorar na manutenção 
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  Interface Problemas identificados Proposta 

L
in

h
a
 d

e
 G

u
im

a
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e
s
 

Covas 

 Apeadeiro muito vandalizado e sujo 

 Acessos à paragem de TCR mais próxima 

mau para pessoas com mobilidade 

reduzida  

 Estacionamento para bicicletas (apesar 

de haver um sistema de estacionamento 

para bicicletas junto ao estacionamento 

de viaturas, este parece ser inadequado) 

 Melhorar acessos até à paragem de TCR 

e colocar respetiva informação 

 Melhorar na manutenção 

Guimarães 

 Dos inquéritos aos utilizadores destaca-se 

o menor consenso na questão da limpeza 

da interface 

 Estacionamento para bicicletas (apesar 

de haver um sistema de estacionamento 

na entrada principal da estação, este 

além de não ser adequado necessita ter 

mais estacionamento e possivelmente 

ser mudado de sítio) 

 Deveria existir serviço para integração 

com a central de camionagem de 

Guimarães 

R
a
m

a
l 
d

e
 B

ra
g

a
 

Couto de 
Cambeses 

 

 

 Estacionamento para bicicletas (tem um 

abrigo mas sem sinalização e sem 

sistema de estacionamento) 

Arentim 

 Sinalética desatualizada (indica serviços 

que já existem) 

 Horário reduzido dos serviços de apoio 

 Distância superior a 300m até à paragem 

de TCR mais próxima 

 Estacionamento para bicicletas (tem um 

abrigo mas sem sinalização e sem 

sistema de estacionamento) 

 Paragem de TCR até 300m (TUB) e 

respetivos acessos e informação 

 Melhorar na manutenção 

Ruílhe  

 Estacionamento para bicicletas (tem um 

abrigo mas sem sinalização e sem 

sistema de estacionamento) 

 Informação relativa ao TCR 

Tadim 

 Edifícios renovados fechados e com ar 

abandonado 

 Sinalética desatualizada (indica serviços 

que não existem) 

 Acessos em pouco vandalizados 

 Estacionamento para bicicletas (tem um 

abrigo mas sem sinalização e sem 

sistema de estacionamento) 

 Melhorar acessos até à paragem de TCR 

e colocar respetiva informação 

 Melhorar na manutenção 

Aveleda  

 Estacionamento para bicicletas (tem um 

abrigo mas sem sinalização e sem 

sistema de estacionamento) 

 Melhorar acessos até à paragem de TCR 

e colocar respetiva informação 



ESTUDO DE MOBILIDADE INTEGRADA 

Relatório 3 - Relatório Estratégico - Parte I 
Anexos 

 

 

0641_FaseIII_R3_Parte1_01 Página B-6  
 

  Interface Problemas identificados Proposta 

R
a
m

a
l 
d

e
 B

ra
g

a
 

Mazagão  Apeadeiro vandalizado e sujo 

 Estacionamento para bicicletas (tem um 

abrigo mas sem sinalização e sem 

sistema de estacionamento) 

 Melhorar acessos até à paragem de TCR 

e colocar respetiva informação 

 Melhorar na manutenção 

Ferreiros 
 Apeadeiro um pouco vandalizado, 

especialmente os abrigos 

 Estacionamento para bicicletas (tem um 

abrigo mas sem sinalização e sem 

sistema de estacionamento) 

 Informação relativa ao TCR 

 Melhorar na manutenção 

Braga 

 Sala de espera escura 

 Estação muito fria 

 Dos inquéritos aos utilizadores destaca-se 

a falta de consenso na questão da ligação 

a outros modos de transporte 

 

 Áreas de espera mais confortáveis 

 Apesar de ter uma área reservada para 

bicicletas no parque de estacionamento 

subterrâneo, esta deveria estar 

devidamente assinalada quer no parque 

quer na sinalética da estação e ser 

divulgada 

 Deveria existir serviço para integração 

com a central de camionagem de Braga 

 

Quadro A2 - Melhoria das condições de permanência nas Estações Centrais de Camionagem 

Interface Problemas identificados Proposta 

Central de 
Camionagem 
de Barcelos 

 Falta integração com a estação ferroviária 

e com o transporte rodoviário de caráter 

urbano 

 Pouca informação 

 Falta sala de espera 

 Edifício pouco apelativo, utilizado por 

vezes para outros fins 

 Poucos serviços 

 Falta dinamização 

 É necessário um projeto para integração 

da central de camionagem com a estação 

ferroviária e a cidade, possivelmente 

incorporando a remodelação da estação 

 Após essa integração, é necessário 

divulgar e dinamizar o espaço, atrair 

serviços e melhorar as condições de 

espera e de informação aos utilizadores 

 Estacionamento para bicicletas 

 Melhoria do sistema de informação, 

incluindo informação relativa aos serviços 

ferroviários (mapa, horários, etc.) 
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Interface Problemas identificados Proposta 

Central de 
Camionagem 
de Braga 

 Não é possibilitado o acesso a pessoas 

com mobilidade reduzida 

 Informação não eficaz, central algo 

desorganizada 

 Interface a necessitar de uma 

modernização 

 Falta de limpeza em certos locais 

 Dos inquéritos aos utilizadores destaca-se 

o menor consenso na questão do conforto 

e da informação aos passageiros 

 Remodelação da central com vista à 

modernização da infraestrutura e à 

melhoria de alguns aspetos como a 

circulação, serviços, conforto e segurança 

 Estacionamento para bicicletas 

 Melhoria do sistema de informação 

 Melhorar na manutenção 

 Deveria existir serviço para integração da 

central com a estação ferroviária de Braga 

Central de 
Camionagem 
de 
Guimarães 

 Zona do cais um pouco escura 

 Dos inquéritos aos utilizadores destaca-se 

uma avaliação positiva, com o menor 

consenso na questão da informação aos 

passageiros 

 Estacionamento para bicicletas 

 Melhoria do sistema de informação 

 Deveria existir serviço para integração da 

central com a estação ferroviária de 

Guimarães 

Central de 
Camionagem 
de V. N. de 
Famalicão 

 Falta de dinamização do edifício (com as 

obras recentes é possível que esteja 

melhor) 

 Central desconfortável (sala de espera 

desconfortável e coberturas dos cais não 

protege totalmente) 

 Dos inquéritos aos utilizadores destaca-se 

uma avaliação positiva, com o menor 

consenso na questão do conforto da 

interface 

 Melhorar no conforto 

 Estacionamento para bicicletas 

 Melhoria do sistema de informação 

 Deveria existir serviço para integração da 

central com a estação ferroviária de 

Famalicão 
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Anexo C: Especificações do Modelo de Transportes x Usos do 
Solo 

O presente anexo tem como objetivo apresentar os resultados do modelo explicativo dos padrões de 

mobilidade dos residentes do Quadrilátero. Este modelo procura explicar um conjunto de variáveis 

caracterizadoras da mobilidade através da influência das características socioeconómicas dos indivíduos e 

do seu agregado familiar, dos padrões de uso do solo da área da sua residência e das características e 

nível de serviço do sistema de transportes.  

As variáveis de caracterização da mobilidade consideradas no modelo são: 

 Número de quilómetros percorridos diariamente por modo (TI, TC e modos não motorizados); 

 Número de tours casa – trabalho/escola - casa sem paragens intermédias; 

 Número de tours casa – trabalho/escola - casa com paragens intermédias; 

 Número de tours casa – outros motivos – casa com paragens intermédias; 

 Número de tours casa – outros motivos – casa sem paragens intermédias; 

 Número de motos e motociclos no agregado familiar; 

 Número de automóveis no agregado familiar; 

 Posse de passe de transporte coletivo; 

 

As variáveis de mobilidade escolhidas são relevantes pelas seguintes razões: 

O número de quilómetros percorridos por modo é um claro indicador da repartição modal e dos impactes 

ambientais provocados pela mobilidade, pois as emissões são em grande medida função do modo de 

transporte utilizado e também do número de quilómetros percorridos nesse modo; 

Escolheram-se as tours como unidade de medição da mobilidade pois estas são mais relevantes em termos 

comportamentais e são uma das bases da abordagem espaço-tempo-atividades (activity based approach) á 

mobilidade. Por outro lado, a diferenciação entre tours com paragens intermédias e tours simples, permite 

evidenciar a existência ou não processos de encadeamento de viagens, o que pode ser ou um modo 

racionalização da mobilidade (reduzindo deste modo o número total de quilómetros percorridos, mantendo o 

mesmo nível de atividade) ou uma indução de mais mobilidade, pois as oportunidades proporcionadas pelas 

atividades urbanas, possibilitam o encadeamento de mais viagens possibilitando aos indivíduos realizarem 

mais deslocações. 

O número de motos e de automóveis, assim como de passe, é um indicador importante relativamente á 

posse de instrumentos de mobilidade, no sentido em que influenciam e condicionam a escolha modal nas 

decisões de mobilidade do dia-a-dia. 

No modelo construído os padrões de uso do solo junto da residência são tratados como sendo endógenos 

(ou seja são função das características socioeconómicas dos indivíduos e do seu agregado familiar). Tal 

permite capturar fenómenos de self-selection, ou seja de que os indivíduos tendem a localizar-se nos locais 

que lhes permitem mais facilmente prosseguir os seus comportamentos desejados, em função das suas 

aspirações, necessidades e das suas limitações. Uma parte significativa das necessidades e limitações 
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pode ser inferida através dos indicadores socioeconómicos. Por exemplo, o rendimento é uma limitação, 

outros indicadores socioeconómicos relacionados com a dimensão e composição do agregado familiar 

estão podem ser indicadores das necessidades do agregado familiar. As aspirações podem ser capturadas 

através dos comportamentos de mobilidade, uma vez que estes são em grande parte o resultado dos estilos 

de vida desejados pelos indivíduos. 

De modo a poder construir o modelo a metodologia estatística/econométrica utilizada foi a Modelação de 

Equações Estruturais (Structural Equation Modeling - SEM). Este é um método de multiequações 

simultâneas e portanto é passível de integrar a existência de variáveis endógenas e de parametrizar 

relações e efeitos indiretos entre as várias variáveis presentes no modelo. Tal é bastante útil quando se 

pretende estudar relações de dependência múltipla entre várias variáveis dependentes e independentes. A 

Modelação de Equações Estruturais possui um conjunto de vantagens (reportadas na bibliografia 

especializada
1
), como sejam: 

 Permite o tratamento de variáveis endógenas e exógenas como variáveis aleatórias com erros de 

observação; 

 Permite a utilização de variáveis latentes com múltiplos indicadores; 

 Possibilita a separação dos erros de especificação dos erros de observação; 

 Permite testar o modelo de forma global, em vez de apenas testar os seus coeficientes; 

 Possibilita a modelação de variáveis mediadoras de efeitos; 

 Possibilita a modelação das relações dos termos de erro; 

 Permite testar os coeficientes entre múltiplos sub-grupos de uma amostra; 

 Permite a modelação de efeitos dinâmicos, como sejam hábitos e efeitos de inércia; 

 Permite ter em conta observações em falta; 

 Possui algoritmos de estimação que possibilitam o tratamento de variáveis que não seguem uma 

distribuição normal. 

 

Um modelo de equações estruturais com variáveis observadas, tal como definido aqui é descrito pela 

seguinte equação geral: 

y y x  

 

Onde: 

y é um vector mx1 das variáveis endógenas; 

x é um vector nx1 das variáveis exógenas; 

 é uma matriz de dimensão mxm dos coeficientes das variáveis y da relação estrutural.  é uma matriz 

cuja diagonal é composta por zeros e I- é não singular; 

 é uma matriz de dimensão mxn com os coeficientes das variáveis x da relação estrutural; 

é um vector de dimensão mx1 dos erros (ou resíduos) na relação estrutural de y e x. 

                                                      

1
 Por exemplo, Golob Thomas F. (2003a), Structural equations modeling for travel behavior research, Transportation 

Research, Part B, Vol 37, nº 1, pp 1-25; de Abreu e Silva, João (2007), Poderão os padrões de uso do solo contribuir 
para uma mobilidade sustentável? Uma aplicação da Modelação de Equações Estruturais à Área Metropolitana de 
Lisboa. Tese de Doutoramento, IST, Policopiado. 
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Para melhor capturar melhor e combinar as características multidimensionais dos usos do solo, optou-se 

pela construção de um conjunto de fatores que descrevessem as características das zonas de residência 

dos indivíduos presentes na amostra do inquérito à mobilidade dos residentes. Desta análise fatorial 

(utilizando o método das componentes principais) resultaram os seguintes fatores apresentados no Quadro 

B1.  

Neste quadro são indicados os três fatores obtidos, assim como os loadings das variáveis de uso do solo e 

nível de serviço espacial do sistema de transportes nos mesmos. Estes loadings permitem a interpretação 

destes fatores e a sua denominação. 

 

Quadro B1 - Fatores de uso do solo/transportes 

Fatores Variáveis com Loadings mais relevantes 

Residência em áreas de elevada 
acessibilidade 

Tempo até um nó de AE -0.812 

Tempo até estação ferroviária -0.835 

Acessibilidade em TI 0.892 

Acessibilidade em TC 0.875 

Residência em áreas urbanas 
centrais 

Zona Urbana Central 0.814 

% espaço urbano 0.789 

% de apartamentos 0.715 

% de residências com estacionamento 0.742 

Densidade da rede viária 0.792 

Residência em zonas densas e 
monofuncionais 

Entropia  -0.762 

Densidade de indivíduos (residentes+empregados+estudantes) 0.668 

 

O modelo obtido apresenta um ajustamento bastante bom, como se pode ver pelos indicadores 

apresentados no Quadro B2. Em particular o teste do qui-quadrado e o seu rácio face ao número de graus 

de liberdade, o qual é de 0,56. Os critérios bayesianos (AIC e CAIC) indicam que o modelo é superior tanto 

ao modelo independente (sem relações entre as variáveis) e ao modelo saturado (relações entre todas as 

variáveis). 

 

Quadro B2 – Indicadores de ajustamento do modelo 

Degrees of Freedom = 108 

Minimum Fit Function Chi-Square = 60.947 (P = 1.00) 

Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 0.0 

90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 0.0) 

Minimum Fit Function Value = 0.0138 

Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0 

90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.0) 

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0 

90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.0) 

P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 1.000 

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.111 

90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.111 ; 0.111) 

ECVI for Saturated Model = 0.136 
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ECVI for Independence Model = 40407.092 

Chi-Square for Independence Model with 276 Degrees of Freedom = 178639706.479 

Independence AIC = 178639754.479 

Model AIC = 444.947 

Saturated AIC = 600.000 

Independence CAIC = 178639932.003 

Model CAIC = 1865.139 

Saturated CAIC = 2819.050 

Normed Fit Index (NFI) = 1.00 

Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.000 

Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.391 

Comparative Fit Index (CFI) = 1.000 

Incremental Fit Index (IFI) = 1.000 

Relative Fit Index (RFI) = 1.00 

Critical N (CN) = 10552.394 

 

Os resultados do modelo são apresentados em seguida. Estes são apresentados do seguinte modo.  

 Em primeiro lugar, apresentam-se os efeitos diretos das variáveis exógenas sobre as variáveis 

endógenas (a matriz gamma); 

 Seguidamente, apresentam-se os efeitos diretos entre as variáveis endógenas (a matiz beta); 

 Apresentam-se, em terceiro lugar, os efeitos totais das variáveis exógenas e endógenas nas 

restantes variáveis endógenas; 

 

Para efeitos de recomendações de políticas de transportes/usos do solo baseadas nos resultados do 

modelo, os resultados dos efeitos totais são os que devem ser utilizados. Tal deve-se ao facto de que, 

efeitos indiretos (passados através de efeitos de mediação de outras variáveis) possam potenciar ou reduzir 

ou anular os efeitos diretos, resultando em efeitos totais de magnitude diferente ou estatisticamente não 

significativos.  

Os resultados presentes na matriz gamma – efeitos diretos – são todos estatisticamente significativos. Estes 

encontram-se de um modo geral de acordo com as principais relações reportadas na bibliografia técnica 

especializada.  

 

 

Quadro B3 - Matriz Gamma – Efeitos diretos das variáveis exógenas sobre as variáveis endógenas 
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Km percorridos em 
Transporte Individual 

      -0.043       0.048     0.197 

      -6.246       4.215     18.558 

Km percorridos em 
Transporte Coletivo 

    0.083 0.072       0.164     -0.157 

    8.074 15.860       14.348     -8.482 

Km percorridos em modos 
não motorizados 

  0.181 0.074   0.017           -0.368 

  8.156 5.834   2.784           -15.556 

Nº Tours Outros Motivos c/ 
paragens intermédias 

    -0.076 0.016     -0.174   -0.043   0.084 

    -7.407 2.469     -10.388   -3.999   12.605 
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Nº Tours Outros Motivos 
      0.085   0.013     -0.105   0.085 

      7.376   3.151     -6.847   8.711 

Nº Tours Trabalho/Escola 
com paragens intermédias 

  -0.167 0.043 -0.069 0.009 -0.008     0.060 0.194   

  -13.328 4.549 -12.522 4.500 -3.897     5.772 8.364   

Nº Tours Trabalho/Escola 
-0.121 -0.386   -0.070 0.021 0.050   -0.092 0.288     

-11.186 -36.027   -5.980 4.689 8.226   -8.513 21.721     

Nº de motos no agregado 
familiar 

  -0.166 0.160 0.114     0.143   0.056     

  -13.298 5.786 4.479     9.792   3.409     

Nº de automóveis no 
agregado familiar 

-0.186 -0.427   0.421   0.088 0.227 -0.088 0.171 0.221 0.226 

-10.999 -15.867   19.887   7.062 9.240 -3.706 5.215 11.368 9.214 

Posse de passe 
0.116   0.106 0.067     -0.032 0.242   -0.095 -0.620 

12.288   3.662 6.394     -2.851 8.422   -6.080 -22.499 

Residência em áreas de 
elevada acessibilidade 

            0.095   -0.06 0.535   

            4.203   -2.835 20.349   

Residência em áreas 
urbanas centrais 

  -0.037 0.101 -0.136       0.288 0.092 -0.147   

  -2.205 6.719 -7.106       12.499 4.010 -4.799   

Residência em zonas 
densas e monofuncionais 

        -0.015 -0.043   0.047       

        -3.216 -8.228   5.482       

 

As principais conclusões que é possível extrair das relações diretas entre as variáveis endógenas e 

exógenas são as seguintes: 

 Verifica-se claramente a existência de efeitos de self-selection residencial, devida a fatores 

capturados pelas variáveis sócio económicas. Assim, os residentes nas zonas monofuncionais 

tendem a possuir formação universitária e pertencerem a agregados familiares com mais de 2 

indivíduos. Os residentes em áreas urbanas centrais, tendem a possuir rendimentos menores, 

possuírem mais trabalhadores no agregado familiar, terem formação universitária, pertencerem a 

agregados familiares menores e serem mais jovens. Já os residentes em zonas de elevada 

acessibilidade tendem a possuir maiores níveis de rendimento e pertencerem a agregados 

familiares mais velhos; 

 Verifica-se que a posse de passe ao contrário da taxa de motorização do agregado familiar está 

associada a um menor rendimento. Por outro lado o número de automóveis no agregado familiar é 

influenciado positivamente pelo número de empregados, assim como o número de motos. 

 Mais relevante verifica-se a existência de efeitos positivos do rendimento na complexidade das tours 

pendulares (relacionadas com o trabalho e/ou a escola). 

 A posse de carta de condução influencia positivamente a realização de tours por outros motivos que 

não os pendulares, ou seja tende a influenciar positivamente uma maior mobilidade. Os seus efeitos 

na repartição modal são positivos para a utilização do automóvel, o que seria de esperar e 

negativos para a utilização do transporte coletivo e dos modos não motorizados. 
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Quadro B4 - Matriz Beta – Efeitos diretos entre variáveis endógenas 
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Km percorridos em Transporte 
Individual 

  -0.245       0.165 0.439   0.055       0.206 

  -8.879       2.442 15.717   3.693       3.250 

Km percorridos em Transporte 
Coletivo 

                  0.325       

                  17.085       

Km percorridos em modos não 
motorizados 

  0.671   0.125 0.505 0.173 0.334 -0.038   -0.455   0.078   

  5.625   11.475 7.672 10.817 8.537 -5.943   -7.888   3.300   

Nº Tours Outros Motivos c/ 
paragens intermédias 

        -0.099 -0.049 -0.225     -0.079 0.051     

        -24.257 -17.403 -35.101     -8.557 8.651     

Nº Tours Outros Motivos 
  -0.301       -0.127 -0.302 0.046 0.065 0.155 0.038   -0.019 

  -4.555       -36.776 -40.701 6.587 5.192 5.549 3.883   -2.181 

Nº Tours Trabalho/Escola com 
paragens intermédias 

            -0.196       -0.081   -0.015 

            -31.718       -7.278   -3.666 

Nº Tours trabalho/Escola 
              0.016   0.063 0.040 -0.021 -0.022 

              2.140   6.713 4.122 -2.299 -2.482 

Nº de motos no agregado 
familiar 

                    -0.136 -0.165 0.098 

                    -12.328 -18.430 8.597 

Nº de automóveis no agregado 
familiar 

    -0.026         -0.099           

    -2.081         -3.931           

Posse de passe 
                    0.042 -0.152 -0.050 

                    3.691 -5.467 -5.756 

Residência em áreas de 
elevada acessibilidade 

                -0.173         

                -8.091         

Residência em áreas urbanas 
centrais 

                -0.142 0.123       

                -5.582 3.802       

 

As relações diretas entre variáveis endógenas possibilitam concluir o seguinte: 

 Verifica-se a existência de efeitos de self-selection motivados por atitudes e estilos de vida, inferidos 

através do efeito que variáveis de mobilidade (posse de automóvel e de passe) possuem nas 

características dos locais de residência. Ou seja, os indivíduos que pretendem ter uma mobilidade 

ancorada no automóvel tenderão a não localizar a sua residência em áreas urbanas centrais e 

áreas de elevada acessibilidade; 

 Também se verifica o efeito dos padrões de uso do solo na posse de meios de mobilidade (passe e 

níveis de motorização do agregado familiar); 

 Verifica-se a existência de relações de competição entre o Transporte Individual e o Transporte 

Coletivo e complementaridade entre o Transporte Coletivo e os modos não motorizados 

Seguidamente são apresentados os efeitos totais entre variáveis endógenas e exógenas e entre as 

variáveis endógenas.  
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Quadro B5 - Efeitos totais das variáveis exógenas sobre as variáveis endógenas 
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Km percorridos em 
Transporte Individual 

-0.066 -0.208 -0.019 -0.081 0.007 0.015 0.014 -0.038 0.136 0.050 0.282 

-11.923 -36.402 -4.754 -11.631 2.909 4.164 4.241 -4.375 14.090 4.767 45.182 

Km percorridos em 
Transporte Coletivo 

0.036 0.000 0.112 0.102 0.000 0.001 -0.008 0.226 -0.005 -0.015 -0.353 

10.026 -0.094 12.286 24.426 2.825 4.781 -2.203 22.644 -2.871 -4.024 -35.203 

Km percorridos em modos 
não motorizados 

-0.042 0.103 0.100 0.041 0.020 0.014 -0.013 0.055 -0.001 0.035 -0.272 

-8.220 6.807 8.381 3.045 3.413 4.602 -3.007 4.318 -0.077 4.620 -14.376 

Nº Tours Outros Motivos 
com paragens intermédias 

0.015 0.086 -0.084 0.009 -0.004 -0.012 -0.171 0.007 -0.092 0.017 0.126 

5.778 26.070 -8.690 1.530 -5.118 -9.981 -10.279 1.825 -9.067 5.388 28.258 

Nº Tours Outros Motivos 
0.027 0.097 -0.021 0.124 -0.007 0.006 0.021 -0.022 -0.183 0.004 0.122 

6.409 14.539 -3.478 12.614 -5.095 1.201 5.890 -2.101 -13.199 0.613 14.113 

Nº Tours Trabalho/Escola 
com paragens intermédias 

0.020 -0.097 0.041 -0.052 0.005 -0.016 -0.005 0.015 0.012 0.150 0.010 

9.919 -8.545 4.442 -9.591 2.502 -7.788 -2.494 7.777 1.381 7.944 7.295 

Nº Tours Trabalho/Escola 
-0.114 -0.386 0.006 -0.061 0.021 0.051 0.004 -0.088 0.283 0.020 -0.037 

-11.240 -36.312 1.962 -5.182 4.766 8.379 2.141 -8.560 21.164 3.821 -5.488 

Nº de motos no agregado 
familiar 

-0.011 -0.179 0.140 0.154 -0.001 0.000 0.141 -0.051 0.057 -0.037 0.023 

-7.539 -14.324 5.049 6.167 -3.105 -0.150 9.953 -8.630 3.444 -4.900 6.700 

Nº de automóveis no 
agregado familiar 

-0.184 -0.412 -0.016 0.404 0.000 0.087 0.214 -0.084 0.165 0.224 0.231 

-10.896 -15.780 -3.550 19.597 -1.287 7.063 8.884 -3.614 5.045 11.511 9.895 

Posse de passe 
0.111 0.000 0.088 0.092 0.001 0.003 -0.024 0.192 -0.014 -0.046 -0.606 

11.833 -0.094 3.101 8.856 2.863 4.984 -2.269 7.353 -2.912 -4.192 -22.098 

Residência em áreas de 
elevada acessibilidade 

0.032 0.071 0.003 -0.070 0.000 -0.015 0.058 0.015 -0.089 0.496 -0.040 

6.623 7.341 3.072 -7.761 1.277 -5.708 2.459 3.256 -4.476 20.933 -6.279 

Residência em áreas 
urbanas centrais 

0.040 0.022 0.115 -0.182 0.000 -0.012 -0.033 0.323 0.067 -0.185 -0.107 

7.348 1.354 7.026 -11.230 2.658 -4.125 -5.162 11.890 2.967 -6.108 -5.871 

Residência em zonas 
densas e monofuncionais 

        -0.015 -0.043   0.047       

        -3.216 -8.228   5.482       

 

As principais e mais relevantes conclusões que se podem retirar dos efeitos totais das variáveis exógenas 

sobre as variáveis endógenas são os seguintes: 

 O rendimento do agregado familiar afeta significativamente a utilização do automóvel e dos modos 

não motorizados e negativamente a utilização do transporte coletivo; 

 Uma formação universitária tem um efeito contrário ao do automóvel no tocante á utilização do 

automóvel e do transporte público. O efeito da formação universitária é positivo sobre a utilização 

dos modos não motorizados 

 O número de empregados no agregado familiar influencia positivamente a utilização do automóvel e 

negativamente o transporte coletivo; 
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 O rendimento do agregado familiar afeta positivamente a posse de automóvel e negativamente a 

posse de passe e de motos/motociclos. 

Os efeitos totais entre variáveis endógenas são apresentados em seguida no  

Quadro B6. As principais conclusões que podem ser retiradas são as seguintes: 

 Residir numa zona monofuncional aumenta os quilómetros percorridos em automóvel; 

 Residir numa zona central e numa zona monofuncional reduz os quilómetros percorridos em 

transporte coletivo. Pelo contrário, residir numa zona com elevada acessibilidade tem um efeito 

positivo no número de quilómetros percorridos em TC; 

 Residir numa zona com elevada acessibilidade e numa zona central tem efeitos positivos sobre o 

número de quilómetros percorridos em modos não motorizados, contrariamente ao que acontece 

com os indivíduos que residem em zonas monofuncionais; 

 Possuir um passe aumenta os quilómetros percorridos em TC e em modos não motorizados e reduz 

o número de quilómetros percorridos em automóvel; 

 A posse de automóvel tem efeitos positivos tanto nos quilómetros percorridos em automóvel como 

em TC. No entanto o efeito sobre os quilómetros percorridos em TC é muito reduzido; 

 A realização de tours relacionadas com os motivos pendulares, independentemente da sua 

complexidade tem efeitos positivos sobre o número de quilómetros percorridos em TI; 

 Verifica-se que todos os tipos de tours, independentemente do seu motivo e grau de complexidade 

têm efeitos positivos sobre os quilómetros percorridos em modos não motorizados; 

 Os resultados também demonstram claramente a complementaridade entre os modos não 

motorizados e o Transporte Coletivo, uma vez que o número de quilómetros em modos não 

motorizados é positivamente influenciado pelos quilómetros percorridos em TC. 

 

 

Quadro B6 - Efeitos totais entre variáveis endógenas 

  

K
m

 p
e
rc

o
rr

id
o
s
 e

m
 T

C
 

K
m

 p
e
rc

o
rr

id
o
s
 e

m
 

m
o

d
o
s
 n

ã
o
 m

o
to

ri
z
a
d
o
s
 

N
º 

T
o

u
rs

 O
u
tr

o
s
 M

o
ti
v
o
s
 

c
o
m

 p
a
ra

g
e
n
s
 

in
te

rm
é

d
ia

s
 

N
º 

T
o

u
rs

 O
u
tr

o
s
 M

o
ti
v
o
s
 

N
º 

T
o

u
rs

 

T
ra

b
a
lh

o
/E

s
c
o
la

 c
o
m

 
p
a
ra

g
e
n
s
 i
n
te

rm
é
d
ia

s
 

N
º 

T
o

u
rs

 

T
ra

b
a
lh

o
/E

s
c
o
la

 

N
º 

d
e
 m

o
to

s
 n

o
 

a
g
re

g
a
d
o
 f

a
m

ili
a
r 

N
º 

d
e
 a

u
to

m
ó
v
e
is

 n
o
 

a
g
re

g
a
d
o
 f

a
m

ili
a
r 

P
o
s
s
e
 d

e
 p

a
s
s
e
 

R
e
s
id

ê
n
c
ia

 e
m

 á
re

a
s
 d

e
 

e
le

v
a
d
a
 a

c
e
s
s
ib

ili
d
a
d
e
 

R
e
s
id

ê
n
c
ia

 e
m

 á
re

a
s
 

u
rb

a
n
a
s
 c

e
n
tr

a
is

 

R
e
s
id

ê
n
c
ia

 e
m

 z
o
n
a
s
 

d
e
n
s
a
s
 e

 
m

o
n
o
fu

n
c
io

n
a
is

 

Km percorridos em 
Transporte Individual 

-0.246 -0.001 0.000 -0.001 0.165 0.406 0.001 0.055 -0.054 0.001 -0.001 0.198 

-8.922 -1.804 -1.782 -1.723 2.440 10.637 0.303 3.737 -5.890 0.069 -0.172 3.112 

Km percorridos em 
Transporte Coletivo 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.319 0.013 -0.048 -0.016 

-1.630 -1.722 -1.705 -1.657 -1.659 -1.646 -2.118 2.772 16.935 3.691 -5.411 -5.490 

Km percorridos em modos 
não motorizados 

0.522 0.000 0.125 0.493 0.104 0.137 -0.015 0.014 -0.197 0.016 0.108 -0.005 

5.005 -1.154 11.477 7.537 9.172 5.100 -2.250 1.661 -11.522 2.248 4.831 -1.025 

Nº Tours Outros Motivos c/ 
paragens intermédias 

0.030 0.000 0.000 -0.099 -0.036 -0.188 -0.006 -0.016 -0.095 0.040 0.019 0.011 

4.380 1.969 1.950 -24.252 -14.875 -37.245 -3.591 -8.124 -11.537 7.649 5.699 5.285 

Nº Tours Outros Motivos 
-0.302 -0.002 0.000 -0.001 -0.127 -0.277 0.035 0.060 0.039 0.034 -0.006 -0.009 

-4.562 -1.784 -1.769 -1.688 -36.817 -40.816 5.198 4.812 4.078 3.553 -1.990 -1.059 



 

ESTUDO DE MOBILIDADE INTEGRADA 

Relatório 3 - Relatório Estratégico - Parte I 
Anexos 

 

 

0641_FaseIII_R3_Parte1_01 Página C-9  
 

  

K
m

 p
e
rc

o
rr

id
o
s
 e

m
 T

C
 

K
m

 p
e
rc

o
rr

id
o
s
 e

m
 

m
o

d
o
s
 n

ã
o
 m

o
to

ri
z
a
d
o
s
 

N
º 

T
o

u
rs

 O
u
tr

o
s
 M

o
ti
v
o
s
 

c
o
m

 p
a
ra

g
e
n
s
 

in
te

rm
é

d
ia

s
 

N
º 

T
o

u
rs

 O
u
tr

o
s
 M

o
ti
v
o
s
 

N
º 

T
o

u
rs

 

T
ra

b
a
lh

o
/E

s
c
o
la

 c
o
m

 
p
a
ra

g
e
n
s
 i
n
te

rm
é
d
ia

s
 

N
º 

T
o

u
rs

 

T
ra

b
a
lh

o
/E

s
c
o
la

 

N
º 

d
e
 m

o
to

s
 n

o
 

a
g
re

g
a
d
o
 f

a
m

ili
a
r 

N
º 

d
e
 a

u
to

m
ó
v
e
is

 n
o
 

a
g
re

g
a
d
o
 f

a
m

ili
a
r 

P
o
s
s
e
 d

e
 p

a
s
s
e
 

R
e
s
id

ê
n
c
ia

 e
m

 á
re

a
s
 d

e
 

e
le

v
a
d
a
 a

c
e
s
s
ib

ili
d
a
d
e
 

R
e
s
id

ê
n
c
ia

 e
m

 á
re

a
s
 

u
rb

a
n
a
s
 c

e
n
tr

a
is

 

R
e
s
id

ê
n
c
ia

 e
m

 z
o
n
a
s
 

d
e
n
s
a
s
 e

 
m

o
n
o
fu

n
c
io

n
a
is

 

Nº Tours Trabalho/Escola 
c/ paragens intermédias 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.196 -0.005 0.014 -0.011 -0.089 0.007 -0.010 

-1.836 -1.925 -1.905 -1.839 -1.852 -31.732 -2.949 5.070 -6.219 -8.140 3.683 -2.701 

Nº Tours Trabalho/Escola 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.016 -0.002 0.059 0.041 -0.033 -0.023 

0.893 0.906 0.904 0.894 0.896 0.894 2.167 -1.013 6.173 4.212 -3.597 -2.685 

Nº de motos no agregado 
familiar 

-0.001 -0.001 0.000 -0.001 0.000 0.000 -0.005 0.047 -0.020 -0.137 -0.162 0.098 

-1.947 -2.070 -2.047 -1.955 -1.973 -1.948 -2.964 7.640 -3.827 -12.493 -18.420 8.689 

Nº de automóveis no 
agregado familiar 

-0.013 -0.025 -0.003 -0.013 -0.003 -0.003 -0.098 -0.005 0.007 0.013 0.013 -0.010 

-1.954 -2.081 -2.057 -1.969 -1.982 -1.959 -3.935 -3.214 2.759 3.333 2.818 -3.524 

Posse de passe 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.014 -0.018 0.041 -0.149 -0.049 

-1.650 -1.732 -1.715 -1.673 -1.668 -1.652 -2.138 2.820 -2.318 3.721 -5.711 -5.782 

Residência em áreas de 
elevada acessibilidade 

0.002 0.004 0.001 0.002 0.000 0.001 0.017 -0.173 -0.001 -0.002 -0.002 0.002 

1.910 2.024 2.002 1.916 1.932 1.910 3.328 -8.125 -2.596 -2.899 -2.539 3.072 

Residência em áreas 
urbanas centrais 

0.002 0.004 0.000 0.002 0.000 0.000 0.014 -0.139 0.120 0.003 -0.020 -0.005 

1.926 2.047 2.024 1.936 1.954 1.929 2.828 -5.574 3.890 1.488 -2.615 -2.259 

 

De modo a determinar melhor o efeito de um conjunto de variáveis de usos do solo e de oferta de transporte, 

foram estimadas elasticidades destas sobre o número de quilómetros percorridos por modo. Estas 

elasticidades foram calculadas para a média dos valores considerados e referem-se a uma variação de 10% 

na variável de interesse (são elasticidades no arco). Os resultados são apresentados no Quadro B7. 

 

Quadro B7 - Elasticidade das variáveis de usos do solo/transportes face às distâncias percorridas 

Variáveis 
Elasticidade                     

Km Transporte Individual 
Elasticidade                          

Km Transporte Coletivo 
Elasticidade                   

Km Não Motorizado 

Densidade de indivíduos 
(residentes+empregados+estudantes) 

0,687 -0,052 -0,026 

% espaço urbano 0,006 -0,038 0,085 

Entropia  -0,449 0,020 0,040 

Acessibilidade em TC -0,026 0,024 0,009 

Acessibilidade em TI 0,064 0,036 -0,022 

 

Verifica-se que a densidade tem efeitos contrários ao esperado. Este facto pode estar relacionado com o 

facto de que os elementos utilizados para medir a área urbana, foram baseados na Corine Land Cover, esta 

tende a subestimar as áreas urbanas, sendo que essa subestimação é maior nas zonas menos urbanizadas, 

o que pode conduzir a um inflacionamento da densidade dessas zonas. Por outro lado verifica-se que não 

existe uma variação muito grande das densidades, fruto do tipo de urbanização dispersa característica do 

norte de Portugal e em particular do Minho. Por outro lado, verifica-se que uma expressiva maioria dos 

inquiridos reside em zonas cujas densidades são iguais ou inferiores a 80 indivíduos/ha, o que corresponde 
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a densidades de ocupação consideradas como até baixas ou médias. A maior frequência corresponde a 60 

indivíduos/ha. Ora estes valores não representam densidades passíveis de se constituírem como um 

impedimento forte à circulação automóvel. Estes fatores fazem com que os efeitos da densidade sobre os 

quilómetros percorridos em Transporte Individual sejam positivos.  

Verifica-se que as variáveis que possuem efeitos mais positivos sobre a utilização do Transporte Coletivo e 

dos modos não motorizados são claramente a diversidade de funções urbanas e a acessibilidade em 

Transporte Coletivo.  
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