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RESUMO 

Em cidades onde o uso da bicicleta começa a ter significado crescente como meio de transporte pendular 

ou em ocupação recreativa, o planeamento e gestão da rede ciclável carece ainda de dados sobre a sua real 

utilização. Embora a teoria e as boas práticas de outras cidades informem a criação de boas soluções de 

infra-estruturas viárias, nem sempre há adequada resposta por parte do planeamento e gestão municipal 

para os utilizadores de bicicleta em meio urbano, nomeadamente por falta de informação sobre os 

percursos que realmente escolhem e as necessidades que reivindicam. Surge assim a necessidade de 

interacção entre as Câmaras Municipais e os utilizadores de bicicleta, de modo a compreender as suas 

necessidades e poder planear a rede ciclável com base nos dados fornecidos pelos utilizadores. 

Esta dissertação de mestrado propõe a construção de uma ferramenta com utilidade para os ciclistas na 

escolha do melhor percurso na cidade, que absorva os dados dos utilizadores de bicicleta, em termos de 

perfil, percursos que fazem, frequência com que uma via é utilizada, indicação de acidentes, sugestões e 

opiniões. Com base nesta informação, a Câmara Municipal, enquanto gestora da infra-estrutura viária, 

poderá intervir com mais eficácia e eficiência na gestão da rede ciclável, por exemplo alterando a tipologia e 

morfologia da rede, intervindo no seu estado de conservação, nos equipamentos de apoio aos utilizadores 

(estacionamentos, iluminação, informação), ou planeando a expansão da rede ciclável. 

Pretende-se aplicar este sistema a Lisboa, uma cidade que está a dar os primeiros passos neste meio de 

transporte. Neste sentido aplicou-se um questionário de forma a obter um conjunto de informação que 

caracterize, entre outros aspectos, as motivações dos ciclistas para a escolha de percursos. Com base nas 

respostas obtidas foi possível determinar perfis de utilizadores de bicicletas em Lisboa. Os resultados foram 

aplicados à aferição dos custos de atravessamento associados à rede ciclável e integrados num sistema de 

informação geográfica. Discutem-se os aspectos mais relevantes da modelação adoptada, bem como os 

resultados obtidos com o protótipo. No documento incluem-se ainda considerações gerais sobre o trabalho 

desenvolvido e sugerem-se linhas de investigação futuras. 

 

Palavras-chave: Mobilidade Urbana, Bicicleta, SIG, Rede Ciclável, Lisboa. 
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ABSTRACT 

In cities where the bicycle is growing as a mean of transport for commuting trips or recreational purposes, 

cycling network planning still lacks data on its real use. Usually it is the theory and good practices of other 

cities that informs the development of solutions for the cycling network plan, but sometimes it does not 

respond to bicycle users in their own city – the routes they really choose and the requests they claim. So 

there is the need for an effective interaction between the municipality and bicycle users, in order to 

understand their needs and to plan and manage a cycling network for the future based on data provided 

directly by users. 

This dissertation proposes a geographical information system (GIS) based tool for cyclists which helps to 

choose the best routes in a city, based on data about their own cycling experience: profiles, chosen routes, 

route frequency, location of accident spots, suggestions and opinions, among other information. Based on 

this, a Municipality may step in a specific street, by changing the surface type or adding some infrastructure 

for cyclists, providing an area with facilities that support the bicycle mobility (parking facilities, street 

lighting, information signs), doing a better network management or improving/expanding the cycling 

network. 

The aim is to apply this system in Lisbon, a city that is taking the first steps on promoting this mean of 

transport. A survey to cyclists was conducted to obtain data on the motivations for choosing routes and 

other important data. Based on the answers it was possible to define profiles for the bicycle users in Lisbon. 

The results were applied in the evaluation of the costs of travelling through the cycling network and 

integrated in a GIS. A discussion on the most relevant considerations about the adopted model, and on the 

results of the prototype, is presented. In the document are also included overall considerations and 

suggestions for future work. 

 

Keywords: Urban Mobility, Bicycle, GIS, Cycling Network, Lisbon. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 ENQUADRAMENTO 

O modo de transporte em bicicleta é um modo promissor para a mobilidade em meio urbano, que tem sido 

fortemente incentivado pela agenda europeia de transportes e mobilidade sustentável e por políticas 

nacionais e locais em diversos países. 

A Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável de 2012 (Rio+20) traça o desafio de em 2030 as 

deslocações nas cidades serem predominantemente realizadas em transporte público, bicicleta ou a pé. O 

Parlamento Europeu (2011) recomendou a introdução em toda a UE de velocidades máximas de 30 km/h 

nas zonas residenciais que não apresentem faixas para os ciclistas. 

Em 2012, a Assembleia da República lançou uma recomendação ao governo para que promova a 

mobilidade sustentável com recurso aos modos suaves de transporte, nomeadamente através de medidas 

práticas que garantam efectivas condições de circulação aos seus utilizadores e o reforço da sua segurança, 

visando melhorar a integração de modos suaves com os sistemas de transporte público, bem como a 

promoção do cicloturismo. Já em 2009 tinha sido criado um Grupo de Trabalho Interministerial, 

coordenado pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres (IMTT), para a elaboração de um 

Plano Nacional de Promoção da Bicicleta e Outros Modos de Transporte Suaves (Resolução da AR n.º 

3/2009). 

Nos últimos anos tem-se assistido a um crescimento de utilizadores de bicicleta e à emergência de uma 

cultura de utilização de bicicleta como modo de transporte urbano em Portugal. Este processo foi 

impulsionado, em algumas cidades, pelo investimento na construção de ciclovias urbanas, equipamentos de 

apoio e programas de bicicletas de uso partilhado. 

Na cidade de Lisboa, apesar da existência de vários estudos e de propostas, não está ainda criada uma rede 

de ciclovias que garanta acessibilidade a toda a cidade. Embora a orografia seja uma condicionante forte 

em algumas áreas, a maior parte do concelho é perfeitamente ciclável à luz deste critério. Por outro lado, a 
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motorização eléctrica auxiliar e outras soluções tecnológicas têm tido um forte desenvolvimento, 

contribuindo para a desvalorização deste factor a prazo. 

Resulta assim como oportuno o estudo das exigências da mobilidade em bicicleta e dos factores que podem 

influenciar a escolha de percursos quer os que decorrem de uma apreciação a priori da rede quer os que 

decorrem da experiência directa de utilização pelos ciclistas, como input importante para o planeamento e 

gestão da rede ciclável. 

1.2 PERTINÊNCIA 

Nas cidades onde se tem observado um incremento na utilização da bicicleta, o planeamento municipal das 

infra-estruturas cicláveis assenta principalmente na replicação de boas práticas de outras cidades; porém, 

esta prática nem sempre é capaz de gerar soluções eficazes, eficientes e adaptadas ao local, por carecer de 

dados acerca das deslocações de facto dos utilizadores locais de bicicleta. 

A inscrição da bicicleta no sistema de mobilidade urbana e no espaço público de uma cidade tem tido um 

desenvolvimento progressivo nos últimos anos, impulsionado pela comunidade de utilizadores de bicicleta, 

cuja área de acessibilidade se estende para além da rede de ciclovias existente ou planeada. É importante 

conhecer quem cicla esta rede de facto e porquê, como escolhem os percursos e que estratégias de 

circulação desenvolveram. Esta informação é um elemento fundamental na gestão de uma rede de 

transportes, em transformação para um novo paradigma de mobilidade urbana, assente, no crescimento 

das deslocações em bicicleta na repartição modal. A mobilidade ciclável em Portugal não tem sido 

monitorizada, apesar de os Censos 2011 terem contemplado a bicicleta individualmente na repartição 

modal. 

Aos responsáveis pela gestão municipal interessa monitorizar esta evolução na mobilidade urbana com uma 

frequência capaz de acompanhar a velocidade do crescimento da bicicleta na respectiva cidade. Embora 

num passado remoto tivesse sido exigido o licenciamento de bicicletas com atribuição de matrícula pelos 

próprios Municípios, hoje não há qualquer obrigatoriedade de matricular o veículo nem de segurar o 

ciclista, não havendo assim qualquer fonte de dados administrativos que permita acompanhar a evolução. 

Por outro lado os custos de recolha e tratamento dos dados associados à circulação de bicicletas são 

significativos, pelo que a sua integração numa plataforma online de utilizadores registados, que preste um 

serviço gratuito de selecção prévia de percursos (Bike Route Planner) e permita o feedback do ciclista, 

poderá ser um meio indirecto mas relativamente eficiente de recolher dados acerca da rede viária ciclada e 

do próprio ciclista, constituindo ao mesmo tempo uma ferramenta de apoio útil ao planeamento e gestão 

da mobilidade urbana e em particular para a melhoria da rede de infra-estruturas cicláveis. 

1.3 OBJECTIVOS 

Esta dissertação pretende contribuir para o estudo e caracterização dos utilizadores de bicicleta de Lisboa, 

conhecer quem são, onde se deslocam e com que fins, e quais os seus critérios e preferências para a 
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escolha de percursos. Pretende-se também conhecer as suas propostas, necessidades e anseios para a 

melhoria da acessibilidade urbana em bicicleta. 

Reunida esta informação, pretende-se desenvolver um modelo para a selecção de percursos cicláveis para 

Lisboa, com base em Sistemas de Informação Geográfica, que, para além de integrar as características e 

condicionantes físicas da cidade, considera, simultaneamente, os perfis dos utilizadores.  

Pretende-se assim contribuir para a criação de uma sistema de informação de monitorização da mobilidade 

em bicicleta na cidade, que assegure de forma eficiente a continuidade da recolha de dados acerca dos 

utilizadores, da cidade em termos de infra-estruturas, vias problemáticas e sugestões de melhoria do 

espaço público. Esta plataforma online forneceria por outro lado um serviço de apoio aos utilizadores, 

através de um bike route planner e outras informações úteis para a mobilidade em bicicleta, assumindo-se 

como uma plataforma de comunicação entre a administração local e os cidadãos, numa perspectiva de e-

governance, enquadrável no progressivo planeamento, gestão e monitorização da rede. 

 

Figura 1.1 - Sistema de Informação que permite apoio aos utilizadores e integra plataforma de comunicação com a 
administração local, funcionando como um meio de interacção mútua e de partilha de informação 

 

Não se pretende apresentar um conjunto de soluções técnicas para a construção de redes cicláveis, mas 

sim, através deste sistema de informação, criar um instrumento de participação pública que permita não 

apenas aprofundar a cooperação e ajudar a partilha de conhecimento entre a comunidade de utilizadores 

de bicicleta mas também aprofundar uma relação colaborativa entre esta comunidade e o gestor da infra-

estrutura – o Município – viabilizando uma melhor monitorização de políticas, medidas e acções por parte 

deste. 

1.4 METODOLOGIA 

A metodologia seguida no presente trabalho assenta numa recolha de dados extensiva através de 

elaboração e divulgação de um inquérito aos utilizadores de bicicleta com vista a obter informação 

directamente dos actuais utilizadores de bicicleta. 

O seu posterior tratamento estatístico através de uma Análise Estatística Multivariada viabiliza a definição 

de perfis de utilizadores, com diferentes preferências nas escolhas de percursos. A informação obtida pode 

ser integrada num sistema de informação geográfica (SIG) com vista a gerar um modelo de geração de 

percursos em bicicleta. 

Esta informação de base é fundamental para o desenvolvimento de uma solução informática baseada em 

SIG que recolha informação da utilização efectiva e do sistema de preferências dos utilizadores de bicicleta, 
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fornecendo-lhes soluções de percursos e, simultaneamente, permitindo um certo nível de interacção com 

os gestores da mobilidade em bicicleta de uma cidade (a Câmara Municipal), facilitando uma partilha mútua 

de informação. 

Em traços gerais, apresentam-se na Figura 1.2 as etapas metodológicas principais. 

 

Figura 1.2 – Metodologia da dissertação 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A presente dissertação está organizada em 6 capítulos, incluindo este primeiro introdutório ao tema. 

No Capítulo 2, aborda-se sumariamente a evolução das principais políticas europeias e nacionais na área da 

mobilidade urbana sustentável com especial incidência na mobilidade ciclável. Apresenta-se a problemática 

do crescimento exponencial do uso da bicicleta em meio urbano, da carência de dados estatísticos acerca 

da actual mobilidade urbana em bicicleta que alicercem uma melhor tomada de decisão a nível municipal 

no que respeita aos investimentos em expansão e melhoria das infra-estruturas cicláveis e respectivos 

equipamentos de apoio. São também analisados alguns estudos académicos e técnicos recentes que se 

debruçaram sobre a mobilidade em bicicleta em meio urbano na busca das soluções de infra-estruturas e 

modelos de gestão. 

No Capítulo 3, é apresentada a problemática da aquisição de dados relativamente à utilização da bicicleta 

em meio urbano, apresenta-se o caso de estudo – aplicação à cidade de Lisboa – e a metodologia adoptada 

para a recolha e análise dos dados dos utilizadores de bicicleta – com base em inquérito online. São em 

seguida apresentadas as principais conclusões dos resultados do tratamento estatístico do inquérito e a 

caracterização dos diferentes perfis de utilizadores, obtidos através de análise de dados multivariada 

(análise de componentes principais e análise de clusters). 

Com base nesta informação, descreve-se, no Capítulo 4, o processo de desenvolvimento de uma aplicação 

informática baseada em SIG que recorre à modelação de características da rede viária e espaço público e 

gera propostas de percursos cicláveis, em Lisboa, adaptados às preferências dos diferentes perfis de 

utilizadores. Em seguida apresentam-se os resultados dos testes ao modelo SIG e são avaliados os percursos 

Concepção de um sistema de informação para a gestão da rede ciclável incorporando um 
bike route planner em ambiente SIG 

Caracterização dos utilizadores de bicicleta em meio urbano, através de questionário 
online 

Pesquisa e enquadramento sobre as necessidades dos utilizadores de bicicleta e das 
entidades gestoras da mobilidade urbana 
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por ele gerados. É aqui analisada também a possibilidade deste modelo integrar um sistema de informação 

que sirva de apoio à gestão de rede ciclável – um sistema a que foi dado o acrónimo de SIRCuL. 

No Capítulo 5 são apresentadas as principais conclusões desta dissertação nos seguintes vectores: a) 

caracterização dos utilizadores de bicicleta e da mobilidade ciclável em Lisboa; b) viabilidade do modelo SIG 

desenvolvido para gerar percursos cicláveis; c) pertinência e oportunidade do modelo SIG enquanto 

ferramenta de recolha contínua de dados, integrada num sistema de monitorização da mobilidade em 

bicicleta. São ainda apresentadas neste capítulo as principais linhas de desenvolvimento futuro, quer no 

que respeita ao inquérito a utilizadores quer em relação ao modelo desenvolvido enquanto ferramenta de 

apoio à gestão municipal da mobilidade em bicicleta. 

Foi opção da autora desta dissertação remeter para Anexos toda a informação técnica considerada 

relevante relativa ao inquérito, aos procedimentos de tratamento estatístico, à análise de outros modelos 

geradores de percursos cicláveis, e outras informações importantes que complementam a leitura e análise 

do estudo desenvolvido. Este trabalho resulta assim dividido em duas partes - o corpo da dissertação e os 

anexos -, permitindo a sua leitura cruzada. 
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2 A MOBILIDADE EM BICICLETA, O PLANEAMENTO 

DA REDE CICLÁVEL E A MODELAÇÃO DE 

PERCURSOS 
 

De forma a melhor compreender a temática em estudo nesta dissertação de mestrado, considera-se 

pertinente enquadrá-la dentro de um âmbito mais teórico, de acordo com as perspectivas e conhecimentos 

provenientes da revisão bibliográfica. Assim, neste capítulo procurar-se-á abordar os conceitos que 

enquadram o crescimento da utilização dos modos suaves e a sua pertinência na gestão da mobilidade 

urbana, bem como o seu enquadramento no contexto nacional e na cidade de Lisboa. 

2.1 ENQUADRAMENTO, MUDANÇA DE PARADIGMA 

Durante o século XX e no início do presente século, a população mundial conheceu um crescimento 

bastante significativo - em 2010 mais de metade da população vivia em cidades e áreas urbanizadas (ONU, 

2011). Ao mesmo tempo, as políticas de desenvolvimento passaram a atribuir um maior relevo a questões 

relacionadas com a própria cidade e com todos aqueles que nela residem e se movem. 

Em 1972, com a Conferência de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano, realizada pela ONU, dá-se o 

pontapé de saída para uma preocupação real e crescente com o ambiente e com o bem-estar dos cidadãos. 

Desde então têm-se realizado inúmeros encontros entre representantes de diferentes países e cidades, dos 

quais saíram Cartas de intenções e declarações, sobre medidas e posturas a tomar em relação às 

preocupações dos cidadãos do mundo actual, no sentido da melhoria da qualidade de vida e do 

desenvolvimento sustentável. Dos muitos encontros, destacam-se, pela sua relevância, a Conferência do 

Rio 92, a Carta de Aalborg 94, a Declaração de Hannover 2000, a Carta de Leipzig 2007 e, mais 

recentemente, a Conferência do Rio+20. O Desenvolvimento Sustentável, o Aquecimento Global, a 

Qualidade de Vida, e a Mobilidade Sustentável são algumas das questões amplamente discutidas pela 

comunidade científica, quer pela sua abrangência quer pela crescente importância que têm na sociedade 

actual, aspectos que têm vindo ter implicações e a questionar o sistema de mobilidade. 
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As necessidades de mobilidade cresceram de forma exponencial, e os seus padrões alteraram-se 

significativamente nas últimas décadas, principalmente devido à utilização crescente do transporte 

individual, com consequências negativas ao nível da qualidade do ar, do ruído, da saúde e do próprio 

espaço público e agravamento das condições de sustentabilidade energética (Illich, 1973). Torna-se 

portanto incontornável a mudança do paradigma de mobilidade, em que os conceitos de mobilidade 

sustentável e a promoção do uso de modos suaves têm vindo a ganhar terreno, na perspectiva de se 

garantir a deslocação de pessoas, bens e serviços com menor impacte ambiental, económico e social. 

Esta alteração terá de se operar ao nível das Teorias e conceitos fundamentais, mas também ao nível das 

políticas centrais e locais e da prática de planeamento do território. A gestão da mobilidade urbana, em 

países com administração descentralizada, como é o caso de Portugal, cabe à autoridade local (Municípios), 

em articulação com outras entidades públicas (incluindo a Administração Central) e operadores de 

transporte. 

Mário Alves (2012) defende que a mobilidade sustentável deve ter como pilares uma aposta num correcto 

ordenamento do território, políticas de investimento em transportes públicos e não motorizados, e 

medidas de restrição ao automóvel, de forma articulada. 

 

Figura 2.1 – Pilares da mobilidade sustentável (Alves, 2012) 

Sobre a intervenção no território, geralmente comandada pelo Estado, tem cada vez mais havido um apelo 

à participação pública no planeamento, em que as opiniões e ideias dos cidadãos são levadas em conta no 

processo de tomada de decisão. Desta forma é importante que os sistemas governamentais não se isolem 

dos cidadãos, abrindo canais à participação e diálogo para além dos processos de consulta legalmente 

consignados, pois a governação é tanto melhor quanto os cidadãos nela intervém e participam (Seixas, 

2008). 

2.1.1 Políticas públicas orientadas para a promoção dos modos suaves 

O uso da bicicleta tem sido muito referenciado quando se aborda a temática da mobilidade a diferentes 

escalas, nomeadamente, nas escalas europeia, nacional e local. Relativamente à escala europeia, o 

Parlamento Europeu recomendou recentemente1, em toda a UE, que nas vias das zonas residenciais que 

não apresentassem faixas para os ciclistas, estas tivessem uma velocidade máxima de 30 km/h indo assim 
                                                                 
1 Sessão Plenária do Parlamento Europeu, 26 a 29 de Setembro de 2011. 
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de encontro ao conceito de “Zona 30”. Nota-se nesta recomendação a crescente importância da rua como 

espaço de integração de fluxos, uma clara preocupação com a segurança dos seus utilizadores e a crescente 

consciencialização por parte dos representantes dos diferentes países que é preciso legislar e pensar as 

cidades tendo em conta os vários públicos-alvo que a utilizam diariamente. 

Vários estudos (Dill & Carr, 2003; New York City DOT, 2009) demonstram uma relação positiva entre a 

extensão de uma rede de ciclovias e o aumento do nível de utilização da bicicleta como modo de transporte 

(em deslocações pendulares). Nos Países Baixos, estima-se que o investimento de €100M numa rede de 

ciclovias de longa distância (bicycle highways) resultará num benefício indirecto de €144M/ano em ganhos 

de tempo em viagens, melhor saúde e melhorias ambientais (Fietsberaad, 2011). 

Muitos autores (Fietsberaad, 2006; J Pucher & Buehler, 2008; J Pucher & Dijkstra, 2003) sugerem que o 

investimento em infra-estruturas cicláveis por si não é suficiente para o aumento da taxa de utilização da 

bicicleta e da segurança rodoviária. Os países e cidades onde tal foi verificado apostaram num pacote 

integrado de medidas e intervenções complementares, que consistia numa infra-estrutura extensa e 

contínua, planos medidas e programas que favorecessem a utilização da bicicleta, e restrições à utilização 

do automóvel. Por outro lado, Hochmair (2005) sugere que os ciclistas utilizariam a bicicleta para mais 

deslocações caso dispusessem de informação prévia sobre o percurso. 

A Comissão Europeia no seu Livro Branco sobre a política europeia de transportes (2001) dedica um ponto 

ao reforço da segurança rodoviária, em que sugere que uma das condições prévias ao desenvolvimento da 

bicicleta como meio de transporte é garantir a segurança rodoviária nas cidades. No seu Livro Verde, por 

uma nova cultura de mobilidade europeia (2007), sugere que sejam desenvolvidas infra-estruturas 

adequadas às deslocações em bicicleta, como forma de promoção da atractividade e segurança das 

deslocações neste modo de transporte. Gehl (2010) defende que quanto mais ciclistas houver a circular 

numa cidade, maior é a sua segurança, por estes circularem a velocidades mais reduzidas que o restante 

tráfego automóvel, instigando a acalmia de tráfego, induzindo os automobilistas a circularem com maior 

atenção aos ciclistas, com quem partilham a estrada. 

Um estudo realizado a um conjunto de 13 países europeus, sobre a segurança rodoviária aponta que 

Portugal apresenta um número bastante elevado de fatalidades com ciclistas, bastante acima do registo dos 

restantes países europeus (Figura 2.2). Em todo o caso, a leitura do gráfico da Figura 2.2 deve ter em conta 

as diferentes realidades dos países, nomeadamente a comparação que se faz entre Portugal e os restantes 

no que respeita ao valor de quilómetros percorridos por pessoa/ano. 
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Figura 2.2 – Número de fatalidades com ciclistas por 100 milhões de km (CTC, 2009) 

A nível nacional, a Assembleia da República, em 1999, apelou às autoridades competentes para a criação de 

condições de segurança para a circulação de peões e velocípedes sem motor, e de qualidade de vida nas 

ruas, estradas e cidades portuguesas, com a aprovação de um voto de pesar2, na sequência da morte de um 

ciclista por atropelamento na 2ª Circular em Lisboa, quando utilizava como meio de transporte a bicicleta. 

Já no que diz respeito à promoção da bicicleta e de outros modos de transportes suaves, a Assembleia da 

República, em dois diferentes momentos (2009 e 2012) recomendou ao Governo a realização de um Plano 

para a Promoção da Bicicleta e Outros Modos de Transporte Suaves3 e a promoção da mobilidade 

sustentável com recurso aos modos suaves de transporte, nomeadamente através de medidas práticas que 

garantam efectivas condições de circulação aos seus utilizadores e o reforço da sua segurança4. Por sua vez, 

o IMTT elaborou um conjunto de directrizes nacionais para a mobilidade (IMTT, 2012), nas quais 

contemplava um “pacote da mobilidade”. Das principais directrizes apresentadas destacam-se: 

 Melhoria da qualidade de vida dos cidadãos pela redução dos impactes negativos (sociais, 

ambientais e económicos) da mobilidade, em que se realça o uso de modos de transporte mais 

limpos e mais seguros; 

 A criação de boas condições para os modos não motorizados, promovendo a existência de boas 

condições de serviço para os peões e ciclistas e a adopção de estilos de vida mais saudáveis; 

 Melhoria da informação aos cidadãos sobre o sistema de transportes e mobilidade, garantindo 

a existência de informação actualizada e integrada sobre o sistema de transportes e 

mobilidade, que passa pela adopção de soluções de informação em tempo real, capitalizando 

progressos ao nível das tecnologias de informação (TIC); 

 Assegurar a participação pública nos processos de decisão associados à mobilidade. 

Segundo Vale (2012), em Portugal, a promoção do uso da bicicleta como meio de transporte pendular em 

meio urbano “tem sido realizado fundamentalmente através de investimentos em infra-estruturas, 

designadamente a introdução de pistas e faixas cicláveis”. No entanto, Sobral (2007, p. 6) ressalva que, em 

Lisboa, a construção da rede ciclável teve apenas uma perspectiva técnica, não tendo sido consideradas as 

perspectivas dos ciclistas. 

                                                                 
2 Voto nº 155/VII, de 16 de Junho de 1999. 
3 Resolução da Assembleia da República nº 3/2009, de 5 de Fevereiro de 2009 
4 Resolução da Assembleia da República n.º 14/2012, de 9 de Fevereiro de 2012 
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Recentemente, alguns dos Programas de Requalificação e Regeneração Urbana realizados (por exemplo – o 

Programa Polis) contemplam a criação de vias cicláveis e espaços de travessia pedonais, o que demonstra a 

grande importância atribuída a estes elementos pelas autarquias, para a promoção de uma melhor 

mobilidade e acessibilidade. A REFER tem vindo a promover a utilização de alguns troços desactivados de 

ferrovia para a implementação de Ecovias em articulação com as Câmaras Municipais. Contudo o Programa 

de Requalificação das Escolas Secundárias ignorou por exemplo a necessidade de dotar estes equipamentos 

com infra-estruturas de parqueamento de bicicletas. Há que reconhecer que alguns Municípios têm feito 

uma aposta efectiva na promoção deste tipo de mobilidade. A nível da Administração Central aguarda-se 

pela aprovação política do Plano acima citado, do qual se espera que resultem medidas de política mais 

integradas e com expressão financeira. 

2.1.2 Crescimento da bicicleta como modo de transporte 

O uso da bicicleta tem vindo a aumentar a nível mundial. O Earth Police Institute (2008) estima que em 

2007 tenham sido produzidas 130 milhões de bicicletas – mais do dobro do número de automóveis 

produzidos (52M). Deste valor, 87% das bicicletas foram produzidas na China e 6% na Europa (Alemanha, 

Itália e França). Após um decréscimo de produção de bicicletas entre 1989 e 2001, nos últimos anos a 

bicicleta tem vindo a conquistar o seu espaço na actualidade como uma alternativa ao transporte particular 

e como um complemento ao transporte público. O crescimento recente também tem sido impulsionado 

pela produção de bicicletas eléctricas, que duplicou entre 2004 e 2007, para 21M de unidades. 

 

Gráfico 2.1 – Produção mundial de bicicletas e automóveis 1950-2007 (Roney, 2008) 

De um modo geral, desde 1970, a produção de bicicletas quadruplicou, enquanto a produção de 

automóveis apenas duplicou. A recente crise económica e o aumento do preço dos combustíveis podem ter 

contribuído para um acréscimo na procura deste veículo. Em Itália, em 2011 foram vendidas mais bicicletas 

do que automóveis, pela primeira vez desde o fim da segunda Guerra Mundial (Squires, 2012). 

A Comissão das Comunidades Europeias (2009) reconhece o aumento significativo nos últimos anos da 

quota modal representada pelos ciclistas, em muitas cidades, com base numa série de inquéritos. 
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Em 2000, Portugal era o terceiro país com menor utilização de bicicleta, numa Europa a 15, e o segundo 

com maior utilização do automóvel. 

Tabela 2.1 – Repartição modal em 15 países da União Europeia em 2000 (em percentagem).(Rietveld, 2004) 

País Bicicleta A pé Automóvela Transportes 
Públicos 

Países Baixos 6.66 2.96 76.11 14.27 

Dinamarca 5.48 2.52 73.79 18.20 

Alemanha 2.47 3.16 76.52 17.85 

Bélgica 2.42 2.86 78.64 16.09 

Suécia 1.95 2.76 76.09 19.20 

Finlândia 1.82 2.79 79.05 16.34 

Irlanda 1.62 3.23 77.83 17.32 

Áustria 1.11 3.42 71.26 24.21 

Itália 0.97 2.60 80.19 16.24 

Grécia 0.63 3.25 76.43 19.68 

Reino Unido 0.60 2.83 84.18 12.39 

França 0.49 2.65 79.12 17.75 

Portugal 0.26 3.09 82.54 14.11 

Espanha 0.18 3.35 78.77 17.70 

Luxemburgo 0.00 3.05 78.66 18.29 

EU15 1.42 2.89 79.07 16.61 
a 

Automóveis e veículos motorizados de duas rodas 

Os dados dos Censos de 20015 agrupavam velocípedes e motociclos na mesma categoria de modo de 

transporte para deslocações pendulares6. A repartição modal desta categoria era de 3,26%.  

Em suma, mesmo não existindo dados oficiais de observação sistemática e monitorização do número de 

utilizadores de bicicleta em Portugal, verifica-se um investimento em infra-estruturas cicláveis em vários 

centros urbanos na última década, decorrente da percepção que os actores locais têm relativamente ao 

incremento da utilização dos modos suaves de transporte pela população, apesar do planeamento destas 

infra-estruturas não ter como base dados objectivos sobre os seus utilizadores e potenciais utilizadores, que 

alicercem uma melhor tomada de decisão a nível municipal, no que respeita aos investimentos em 

expansão e melhoria das infra-estruturas cicláveis e respectivos equipamentos de apoio. 

Ao nível das grandes cidades, a transição para um sistema de mobilidade mais equilibrado, é uma 

problemática que merece atenção. Os sistemas não se adaptam repentinamente e tem implicações no 

faseamento das políticas. Têm sido desenvolvidos nos últimos anos um conjunto de estudos que abordam a 

transição dos sistemas de mobilidade, e que possibilitam avaliar o quão as cidades apostam na promoção e 

utilização da bicicleta. Destes deve destacar-se o programa PRESTO e o Copenhagenize Index. 

O programa PRESTO (2010) avalia o nível de desenvolvimento ciclável de cada cidade, através da repartição 

modal, condições e infra-estruturas cicláveis criadas, classificando as cidades em straters, climbers, 

                                                                 
5 Resultados definitivos (INE, 2002) 
6 Nos Censos de 2011, estes modos de transporte foram desagregados, embora à data de realização desta dissertação 
não tenham sido divulgados os resultados. 
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champions, dando o exemplo de Bremen (Alemanha) como uma cidade “campeã”, de Veneza (Itália) como 

climber e Zagreb (Croácia) como starter, onde também podemos supor que se incluirá Lisboa. 

 

Figura 2.3 – Classificação das cidades como starters, climbers ou champions, conforme a repartição modal e 
condições para o uso da bicicleta7 

O índice Copenhagenize Index (2011) atribui uma pontuação às cidades pelo esforço que demonstram em 

estabelecer a bicicleta como um modo de transporte viável, prático e socialmente aceite. As cidades são 

avaliadas e pontuadas num conjunto de parâmetros, tais como: repartição modal para a bicicleta, aumento 

da quota modal desde 2006, infra-estruturas cicláveis, programa de bicicletas de uso partilhado, percepção 

de segurança, equilíbrio de género entre utilizadores de bicicleta, medidas de acalmia de tráfego e 

planeamento urbano. As cidades com maior pontuação são Amesterdão, Copenhaga, Barcelona, Tóquio e 

Berlim. 

Torna-se assim importante a existência de métricas que possam dar nota, ao planeamento e gestão da 

mobilidade, sobre o grau de adesão dos utilizadores às políticas e medidas adoptadas e sobre o nível de 

desempenho que vai sendo obtido. 

2.2 AQUISIÇÃO DE DADOS SOBRE UTILIZAÇÃO DE BICICLETA E 

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 

A recolha de dados sobre a utilização de bicicleta tem passado por várias soluções de observação directa. 

Em várias cidades8 são realizadas contagens sistemáticas de ciclistas em vários pontos da cidade, anuais ou 

semestrais. Estas contagens manuais permitem não só estimar o número de utilizadores de bicicleta numa 

cidade, mas também os locais mais frequentes de passagem de ciclistas, e a monitorização deste modo de 

transporte, com base em dados recolhidos em intervalos regulares. Normalmente, estas contagens são 

complementadas com inquéritos anuais à mobilidade. 

Algumas cidades9 optaram por instalar um contador ou barómetro de ciclistas em pontos de passagem 

frequentes dos mesmos. Este contador recolhe dados sobre a passagem de ciclistas, através de interrupção 

electromagnética de uma grelha instalada sob o pavimento. Os dados, categorizados em hora, dia, mês e 

                                                                 
7 Fonte: PRESTO Cycling Policy Guide (European Union’s Intelligent Energy, 2010). 
8 Exemplo: Nova Iorque, Chicago, São Francisco (EUA). 
9 Exemplo: Bolzano (Itália), Bremen (Alemanha), Budapeste (Hungria), Christianson (Noruega), Estocolmo (Suécia), 
Odense (Dinamarca), Portland (EUA). 
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ano e incremento em relação ao mês homólogo do ano passado, são automaticamente actualizados e 

mostrados num painel electrónico, e mais tarde analisados para monitorizar a evolução da utilização da 

bicicleta na cidade. A informação é também transmitida directamente ao centro de controlo de tráfego. 

O contador tem outro efeito para além da contagem de ciclistas, por motivar potenciais utilizadores de 

bicicleta a experimentarem. A cidade também demonstra assim o seu interesse e preocupação sobre a 

bicicleta como meio de transporte. 

 

Fotografia 2.1 – Exemplo de um contador de ciclistas, na Dinamarca 

Os SIG, enquanto geradores de percursos para bicicleta (route planner), podem ser explorados como 

soluções de recolha de dados, por métodos de observação indirecta. 

2.2.1 Os ciclistas e os critérios na escolha de percursos 

Os ciclistas são o grupo de utilizadores da rede viária que têm um melhor mapa mental de uma cidade. Em 

relação aos automobilistas, conhecem mais alternativas de percursos, e em relação ao peão, as suas 

deslocações abrangem uma área mais extensa (Chorus & Timmermans, 2010). 

Por outro lado, os ciclistas não são todos iguais, nem se deslocam com o mesmo objectivo ou a mesma 

frequência. É possível identificar diferentes categorias de ciclistas, em função dos níveis de experiência, das 

diferentes percepções de risco e perigo e dos comportamentos quando inseridos na circulação motorizada 

(IMTT, 2011a, p. 7). Na Figura 2.4 são apresentadas as características de diferentes categorias de ciclistas, 

sugeridos pelo Departamento de Transportes Escocês e Centro de Investigação de Tráfego Rodoviário 

Belga. 
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Figura 2.4 – Categorias de ciclistas e suas características (IMTT, 2011a, p. 7), adaptado. 

Na Figura 2.5 apresenta-se a descrição das deslocações com diferentes motivos. 

 

Figura 2.5 – Descrição das deslocações em bicicleta com diferentes objectivos (IMTT, 2011a, p. 7), adaptado. 

Vários estudos têm abordado a forma como os ciclistas escolhem os seus percursos: que critérios 

consideram, como os avaliam, e qual a relevância que atribuem a esses critérios. Hochmair (2004) defende 

que a escolha de percursos urbanos por ciclistas envolve uma componente de decisão compensatória no 

sistema de preferências. 

Aultman-Hall et al. (1997) georreferenciaram os percursos de 397 utilizadores de bicicleta para comparar os 

percursos efectuados (escolhido) com os percursos do caminho mais curto entre a origem e destino, no 

entanto não conseguiram desenvolver um modelo de escolha de percursos. 

Stinson & Bhat (2003) determinaram por inquérito quais os critérios de preferências dos utilizadores de 

bicicleta. Concluíram que o tempo (distância) é o factor mais importante. A presença de infra-estruturas 

cicláveis, o declive e o tipo de pavimento são também critérios frequentes nas escolhas de percursos. Os 

mesmos autores (2005) exploraram as diferenças nas escolhas de percursos entre utilizadores experientes e 

utilizadores de bicicleta inexperientes. Para os primeiros o tempo de viagem foi considerado o factor mais 
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importante, sendo também relevantes as infra-estruturas cicláveis relacionadas com a sensação de 

segurança. Para os utilizadores inexperientes, o mais importante foi a separação do tráfego automóvel, 

também relacionada com a sensação de segurança. 

Hochmair (2004), através de um inquérito a 42 utilizadores de bicicleta concluiu, com base nos resultados, 

que os critérios mais importantes seriam a existência de ciclovias, a paisagem, evitar vias com tráfego de 

veículos pesados e a distância. O mesmo autor (2005) utilizou os dados recolhidos e sugeriu a 12 

participantes no estudo que os agrupassem em classes de critérios. As classes mais frequentemente 

sugeridas foram: segurança, rapidez, simplicidade, atractividade e conforto, por esta ordem de frequência. 

Determinou assim os critérios mais generalizados e menos objectivos que os utilizadores têm em conta nas 

escolhas de percursos, em que, para a rapidez eram incluídos critérios como menor distância, poucas 

semaforizações ou evitar áreas de tráfego pedonal, e para a segurança eram incluídos critérios como área 

segura, iluminada durante a noite, evitar cruzamentos movimentados ou ciclovias (Figura 2.6). 

 

Figura 2.6 – Composição das classes de critérios resultantes do estudo de Hochmair (2005) 

Harvey & Krizek (2007) analisaram cerca de 1000 percursos realizados em 3 semanas por 50 voluntários de 

organizações de ciclistas em Minneapolis. Os autores concluíram que os participantes nem sempre 

escolhiam os caminhos mais curtos, e por vezes essa diferença pode ser de 67% para incluir uma ciclovia no 

seu percurso. Os resultados não foram conclusivos de modo a ser estimado um modelo de escolha de 

percursos. 

Em Zurich, Menghini et al (2010) analisaram 400 percursos comuns de ciclistas e compararam as suas 

características, para compreenderem quais os factores que determinam o comportamento e a escolha de 

percursos. Os critérios identificados foram a distância, o declive médio e máximo, a percentagem de 

ciclovias e o número de semaforizações. 

Su et al (2010) propõem uma plataforma (Cycle Vancouver) que, apesar de considerar vários critérios, não 

permite que os utilizadores os combinem simultaneamente, sendo os percursos sugeridos optimizados para 

um único critério. Por sua vez, Ehrgott et al (2012) sugerem um modelo de escolhas de percursos assente 

em duas funções: tempo (quantitativo) e adequação de um percurso à bicicleta (qualitativo), que considera 

variáveis como o declive, o volume de tráfego automóvel, a velocidade de circulação automóvel, as 

condições do pavimento ou a presença de infra-estruturas cicláveis. 

O CEAP (s.d) define, com base no declive, as vias com aptidão total para a circulação em bicicleta (declive 

entre 0 e 3%), e as vias consideradas satisfatórias para circular em bicicleta até médias distâncias (declive 

entre 3 e 5%). Estes dados são complementados pelo Guide for development of bicycle facilities (AASHTO, 
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1999) que define qual o declive aceitável para circular em bicicleta até uma determinada distância (Figura 

2.7). 

 

Figura 2.7 – Características das vias consideradas aceitáveis para a circulação em bicicleta, consoante o declive e 
extensão (IMTT, 2011a, p. 13), adaptado. 

 

A revisão bibliográfica sobre os critérios que os ciclistas declaram ter nas escolhas de percursos, permitiu 

concluir que o caminho mais curto nem sempre é o caminho mais atractivo para os ciclistas, existindo 

inúmeros outros factores que, quando combinados podem determinar outras alternativas. Alguns destes 

critérios são subjectivos, tais como a segurança, e não podem ser medidos directamente. Outros são 

objectivos, tais como a distância ou declive, e podem ser medidos. Por outro lado a decisão do ciclista sobre 

a escolha de percursos pode variar, o que em parte pode ter estar relacionada com o facto de algumas 

decisões serem tomadas durante o percurso e nem sempre serem planeadas. 

 

2.2.2 O papel das ferramentas de planeamento de percursos – Bike 

Route Planners 

Os Route Planners têm vindo a crescer na última década, beneficiando da proliferação das TIC, 

concretamente dos aparelhos GPS nos automóveis para os quais se vocacionaram. Os Bike Route Planners 

têm vindo a surgir como uma extensão dos anteriores, nem sempre com os melhores resultados, sendo que 

os mais interessantes assentam em algoritmos mais específicos para a bicicleta mas abrangem apenas 

algumas cidades onde a sua utilização é mais intensa ou frequente.  

Apesar da existência de inúmeros bike route planners, a modelação e forma como os ciclistas escolhem os 

percursos raramente é referida na literatura, o que torna esta tarefa um desafio. A escolha de percursos 

para automobilistas está convencionalmente baseada na suposição que todos se comportam da mesma 

maneira e com um único objectivo de deslocação: minimizar o seu tempo ou custo de viagem. 

Estes geradores de percursos para ciclistas diferem dos Route Planners genéricos por integrarem outras 

variáveis no cálculo do caminho de menor custo para o ciclista, partindo de uma modelação distinta da rede 

de acessibilidades, que reflecte a especificidade da bicicleta - as suas condicionantes próprias, mas também 

a sua versatilidade e flexibilidade em meio urbano. 

Lisboa não dispõe ainda de um bike route planner que gere sugestões de percursos suficientemente fiáveis 

que vão ao encontro das opções reais dos utilizadores, no que se refere ao cálculo do melhor percurso de 

um ponto A a um ponto B em bicicleta. Por exemplo, o Via Michelin (um dos mais prestigiados Route 
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Planners) não tem em conta a orografia, uma das variáveis mais significativas na escolha de percurso por 

parte dos ciclista, o que poderá constituir um problema a quem não está familiarizado com a cidade e 

pretende iniciar-se na utilização da bicicleta como modo de transporte. 

Análise comparada de ferramentas disponíveis 

Foram analisados vários bike route planners existentes e avaliadas as suas características e funcionalidades. 

No Anexo A apresenta-se a Síntese descritiva de Bike Route Planners existentes. 

Após a avaliação das características e funcionalidades de várias ferramentas de sugestão de percursos para 

bicicleta, apresenta-se a Tabela 2.2, comparativa dos vários exemplos. 

Tabela 2.2 – Síntese comparativa de Bike Route Planners existentes 

 

Consideram-se como pontos fortes as seguintes características a constar num bike route planner: 

 Características e funcionalidades: 

o Sugestão de percursos alternativos 

o Sugestão de itinerário de regresso 

o Possibilidade de acrescentar pontos intermédios 

o Ter em conta os declives das vias 

o Tecnologia Open Source 

o Versão para smartphone 

o Visualizar outra informação no mapa: 

 Rede de transportes públicos 

 Rede de ciclovias 

 Vias preferidas pelos ciclistas 

Via 

Michelin
BBBike

Google 

Maps

Cycle 

Vancouver
Bike Metro

Ride the 

City
HSL HRT

Open 

Route 

Service

London 

Cycling 

Campaign

Sugestão de percursos alternativos Sim Não Não Não Não Não Não Não Sim

Sugestão de itinerário de regresso Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim

Possibilidade de acrescentar pontos intermédios Sim Sim Sim Não Não Não Não Sim Não

Disponível para Lisboa Sim Sim Não Não Não Não Não Não Não

Tem em conta os declives das vias Não Não Não Sim Sim Não Sim Sim Não

Tecnologia Open Source Não Sim Não Sim Não Não Não Sim Não

Versão para smartphone Sim Não Sim Sim Não Sim Não Não Sim

Permite adicionar outra informação ao mapa (layers) Não Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Não

Aceita contributos/informação para adicionar ao mapa Não Não Sim Sim Não Não Não Sim Não

Pede feedback sobre o percurso sugerido Não Não Não Não Não Sim Não Não Sim

Partida e Chegada Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Quando partir Não Não Não Não Não Não Não Não Sim

Velocidade média Não Sim Não Sim Não Não Sim Não Sim

Tipo de percurso preferido Não Sim Não Sim Não Sim Sim Sim Não

Tipo de pavimento preferido Não Sim Não Não Não Não Sim Não Não

Grau de tolerância ao declive Não Não Não Sim Sim Não Não Não Não

Experiência do utilizador de bicicleta Não Não Não Não Sim Não Não Não Não

Evitar áreas ou evitar semaforizações Não Sim Não Não Não Não Não Sim Não

Distância Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Tempo estimado Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim

Listagem de viragens Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Sim

Perfil altimétrico Não Sim Não Sim Sim Não Sim Sim Sim

Elevação acumulada Não Não Não Sim Sim Sim Não Não Não

Calorias consumidas Não Não Não Sim Sim Não Sim Não Sim

Previsão meteorológica Não Não Não Não Não Não Sim Não Não

Nº de semaforizações Não Não Não Não Não Não Não Não Sim

Exportar percurso para Google Earth Não Sim Não Sim Não Não Não Sim Sim

Input

Output
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 Localização de parques de estacionamento para bicicletas 

 Lojas, oficinas de bicicletas e bombas de ar 

 Pontos negros de acidentes 

 Pontos negros de furtos de bicicletas 

 Outros pontos de interesse 

o Aceitar contributos/informação para adicionar ao mapa 

 Inclui possibilidade de adicionar percursos já realizados, por GPS, como 

contributo para as vias preferidas dos ciclistas 

o Pede feedback sobre o percurso sugerido 

 Input: 

o Partida e Chegada 

o Período de realização do percurso – Dia/Noite 

o Velocidade média 

o Tipo de percurso preferido 

o Tipo de pavimento preferido 

o Grau de tolerância ao declive 

o Experiência do utilizador de bicicleta 

 Output: 

o Distância 

o Tempo estimado 

o Listagem de viragens 

o Perfil altimétrico 

o Elevação acumulada 

o Calorias consumidas 

o Previsão meteorológica 

o Nº de semaforizações 

o Exportar percurso para Google Earth 

Dos bike route planners avaliados, apenas dois abrangem a área de Lisboa, embora nenhum tenha em conta 

os declives no cálculo do melhor percurso, essencial para um modelo que se adeqúe a uma cidade com 

orografia irregular. 

Nenhum dos bike route planners referidos revela o seu algoritmo e função de cálculo do caminho de menor 

custo, lançando apenas pistas sobre o método de aquisição de dados, como é o caso de Su et al (2010), 

sobre algumas variáveis contempladas na plataforma Cycle Vancouver. 

2.2.3 Os SIG como ferramenta de apoio à gestão da mobilidade urbana 

Os geradores de percursos para bicicleta também podem ser úteis à gestão da mobilidade urbana, 

principalmente quando os dados que estes podem produzir não são simples de obter por métodos de 

observação directa. 

A informação produzida por um bike route planner sobre locais frequentes de origem e destino para 

percursos de bicicleta, pode ser usada com um recurso não oneroso para a estimativa da utilização da 

bicicleta nas vias de uma cidade, e identificação dos troços em que o investimento em infra-estruturas 

cicláveis poderia beneficiar um grande número de ciclistas e potenciais ciclistas (Fu & Hochmair, 2009; 

Hochmair, 2009). Hochmair (2012) sugere ainda que é necessário distinguir quais são os percursos que são 

pesquisados apenas como teste num bike route planner, daqueles que são realmente realizados. Para tal 



A Mobilidade em bicicleta, o Planeamento da Rede Ciclável e a Modelação de Percursos 

20 

propõe que seja questionado ao utilizador, na plataforma online, se a pesquisa que está a realizar é apenas 

exploratória ou se irá realizar uma viagem entre a origem e destino mencionados. Refere que também seria 

interessante para a gestão da mobilidade, saber qual a frequência com que o utilizador iria realizar aquele 

trajecto. 

A Transport for London lançou em Janeiro de 2012 um mapa interactivo com o registo da localização de 

mais de 4 mil acidentes que envolveram bicicletas, entre Agosto 2010 e Julho 2011. Cada acidente 

georreferenciado inclui informação sobre a data, gravidade do acidente, o género do ciclista e os veículos 

envolvidos. (Quilty-Harper, 2012) 

 

Figura 2.8 – Exemplo do mapa interactivo de registo de acidentes com velocípedes10 

A georreferenciação dos acidentes revela as áreas mais perigosas (pontos negros) para a utilização da 

bicicleta. Do lado dos ciclistas, esta informação também é útil para a escolha dos seus percursos, na 

perspectiva em que possa querer evitar pontos negros de acidentes. 

A possibilidade de ser um mapa colaborativo - onde qualquer pessoa possa acrescentar informação – faz 

com que mais informação seja introduzida, informação que por vezes (pela especificidade da bicicleta) não 

passa pelos meios oficiais de registo de acidentes. Com base nesta informação é possível tomar medidas 

que previnam ou atenuem a sinistralidade rodoviária em locais específicos de uma cidade. 

Em Lisboa, a CML lançou em Novembro de 2008, um mapa com a localização de cerca de 50 mil acidentes 

decorridos entre 2004 e 2007, neste caso, acidentes que envolveram automóveis ou peões (Figura 2.9). Das 

Linhas de Orientação Estratégica da ANSR para 2011-2013 (ANSR, 2011), merece relevância neste domínio a 

                                                                 
10 Fonte: http://www.telegraph.co.uk/motoring/road-safety/8989366/Graphic-Londons-cycle-accident-black-spots-
mapped.html#, acedido a 2 de Julho de 2012. 

http://www.telegraph.co.uk/motoring/road-safety/8989366/Graphic-Londons-cycle-accident-black-spots-mapped.html
http://www.telegraph.co.uk/motoring/road-safety/8989366/Graphic-Londons-cycle-accident-black-spots-mapped.html
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implementação do projecto SIAV (Sistema de Informação de Acidentes de Viação), que irá incluir a 

georreferenciação dos locais dos acidentes, o qual contribuirá decisivamente para a melhoria da 

caracterização da sinistralidade e, consequentemente, para a redução da mesma. 

 

Figura 2.9 - Distribuição espacial dos acidentes na cidade de Lisboa (CML, 2008) 

A CML também dispõe de uma plataforma de informação de ocorrências no espaço público - “Na minha 

Rua”, criada em 2009 no âmbito do Programa SimpLis11, e gerida desde então pela própria autarquia. Nessa 

plataforma existe a possibilidade de georreferenciar e identificar um local em que exista um problema de 

manutenção com uma ciclovia, ou um local onde um utilizador considere que faz falta uma ciclovia (Figura 

2.10). Esta informação é consequentemente averiguada pela CML, que pode optar por uma intervenção. 

Para cada ocorrência é possível anexar uma fotografia do local. 

 

Figura 2.10 – Identificação de ocorrência relacionada com ciclovias no portal “Na Minha Rua”12 

                                                                 
11 Programa de Simplificação Administrativa e Legislativa, alargado às Autarquias Locais. 
12 http://lxi.cm-lisboa.pt/lxi/ 

http://lxi.cm-lisboa.pt/lxi/
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As soluções de recolha de informação apresentadas neste capítulo, podem (entre outras) ser integradas 

num único sistema de informação de apoio ao planeamento e gestão da mobilidade em bicicleta, numa 

cidade. 

2.3 INFORMAÇÃO DE SUPORTE À GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA 

Existem vários guias e manuais técnicos que compilam um conjunto de soluções a aplicar no planeamento e 

projecto de uma rede ciclável, normalmente são exaustivos em relação a soluções para ciclovias, pistas 

cicláveis, intersecções, e sinalética e marcações. A título de exemplo, na Tabela 2.3 listam-se algumas 

referências. 

Tabela 2.3 – Referências para conjuntos de soluções a aplicar no planeamento de redes cicláveis 

Título Autoria 

Urban Bikeway Design Guide 
NACTO - National Association of City 
Transportation Officials (2011, pp. 288–297) 

[PT] Rede Ciclável - Princípios de Planeamento e 
Desenho 

IMTT (2011a) 

Guide for the development of bicycle facilities AASHTO (1999) 

Guide to Road Design - Part 6A: Pedestrian and 
Cyclist Paths 

Austroads (2009) 

Design manual for bicycle traffic CROW (2006) 

Recommandations pour des Amènagements 
Cyclables 

CERTU (2008) 

Planning for Cycling - Princicples, practice and 
solutions for urban planners 

McClintock & Several (2002) 

Model Design Manual for Living Streets Los Angeles County (2011) 

Infrastructure, programs, and policies to increase 
bicycling: an international review 

Pucher, Dill, & Handy (2010) 

Pedestrian and bicycle planning: a guide to best 
practices 

Litman & Victoria Transport Policy Institute 
(2009) 

[PT – Lisboa] Caderno de soluções tipo - Percursos e 
Corredores 

CML (2009) 

A aplicação das soluções não deverá ignorar as especificidades do contexto, mesmo que aparentemente se 

tratem de situações semelhantes, devendo levar em conta a especificidade do local, ao ambiente rodoviário 

e ao sistema cultural. 

As tomadas de decisão por parte dos gestores da mobilidade podem ter vários níveis de decisão e tempos 

de intervenção: 

 ao nível das infra-estruturas e equipamentos de apoio (curto-prazo)  

 ao nível regulamentar (curto-médio prazo) 

 ao nível das medidas de política urbana (médio prazo) 

 ao nível do planeamento urbano (médio-longo prazo) 

 ao nível da estratégia de planeamento e de desenvolvimento da cidade (longo prazo) 

 ao nível sócio-cultural e de mudança de paradigma de desenvolvimento (longo e muito longo 

prazo) 
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Figura 2.11 – Mobilidade urbana em bicicleta como um sistema13 

Mas tal como nos inspira o esquema da Federação Europeia de Ciclistas (Figura 2.11) qualquer tomada de 

decisão ou intervenção terá de entender a mobilidade em bicicleta como uma componente do sistema 

urbano, e em particular do seu sistema de mobilidade, onde várias dimensões do sistema-cidade se 

revelam, que vai muito para além da simples construção de infra-estrutura de suporte à circulação. 

Neste sentido, e atendendo particularmente aos sistemas que se encontram em fase de transição, parece 

fundamental ir para além da simples disponibilidade de informação por parte da entidade gestora do 

sistema. Parece ser importante procurar alcançar elevados níveis de participação / comunicação com a 

comunidade de utilizadores por forma a que mudança possa ocorrer com garantia de interacção mútua 

favorecendo melhores graus de adaptação do sistema. 

 

                                                                 
13 Fonte: ECF - European Cyclists Federation 





Gestão da Mobilidade em Bicicleta 

25 

3 CARACTERIZAÇÃO DOS UTILIZADORES DE UMA 

REDE CICLÁVEL  

3.1 INTRODUÇÃO 

Como referido anteriormente, a disponibilidade de dados fiáveis sobre os utilizadores – e potenciais 

utilizadores – de uma rede viária ciclável é um importante contributo para o seu planeamento e gestão, 

sobretudo em cidades que carecem ainda de investimento na rede de infra-estruturas e que se preparam 

para impulsionar este modo de deslocação. 

Uma cidade que não disponha ainda de dados ou de equipamentos de contagem automática de ciclistas 

poderá colmatar esta lacuna recorrendo a dados fornecidos voluntariamente pelos ciclistas, como os que 

uma plataforma de Bike Route Planners permite recolher: origem/destino, vias mais utilizadas pelos 

ciclistas, satisfação dos utilizadores em relação aos percursos sugeridos e comparação com os percursos 

efectivamente realizados, características dos utilizadores (registados), entre outros. 

Com esta informação, os gestores da mobilidade terão uma base mais sólida e actualizada para o 

planeamento e gestão da rede ciclável, indo assim de forma mais eficaz ao encontro das reais necessidades 

do público-alvo. A definição dos eixos de intervenção prioritária e das respectivas medidas e acções 

necessárias, em cada caso concreto, é uma das competências municipais que pode beneficiar de uma 

plataforma de comunicação entre a administração e os utilizadores – por exemplo, na criação de infra-

estruturas nos itinerários com maior tráfego de bicicletas ou com maiores problemas à sua circulação, onde 

é mais urgente a melhoria da acessibilidade suave. 

No domínio das infra-estruturas e equipamentos de mobilidade ciclável existe um extenso leque de 

soluções técnicas aplicáveis a cada caso concreto, cuja decisão técnica e política é beneficiada por um 

conhecimento das necessidades reais dos utilizadores. 

A falta de informação sobre questões como quem são os utilizadores de bicicleta em Lisboa, que 

experiência têm, como e com que finalidades se deslocam, quais os tipos de percursos que preferem, são 

lacunas que importa preencher para a prossecução deste estudo. 
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Para fornecer recomendações úteis sobre os percursos cicláveis em Lisboa, é necessário que o modelo 

atenda de forma coerente aos critérios de cada utilizador, partindo do pressuposto que nem todos os 

ciclistas têm o mesmo sistema de preferências nas escolhas de percursos. Para tal, seguiram-se as etapas 

seguidamente expostas. 

 

3.2 CASO DE ESTUDO 

O caso de estudo para a aplicação da metodologia, nomeadamente recolha de dados e caracterização dos 

utilizadores de bicicleta, é a cidade de Lisboa14. A disponibilidade de dados relativos à área de estudo 

constituiu um critério prático relevante na escolha do caso de estudo. 

Lisboa, centro e capital de Portugal, é uma cidade com um elevadíssimo volume de tráfego, quer nas 

deslocações intra-concelhias, da periferia para o concelho, quer dentro da cidade. A sua população é 

constituída por 547.631 habitantes (Censos 201115), embora se estime que residam 2.7 milhões de 

habitantes residam na área metropolitana de Lisboa. 

A cidade é caracterizada por uma orografia irregular, com uma zona histórica onde se localizam as “7 

colinas” (com 110m de altitude máxima), uma zona de planalto a Centro-Norte, a Serra de Monsanto com 

228m de altitude máxima, e a zona ribeirinha com 18km de extensão ao largo do Rio Tejo. 

Lisboa é um caso muito particular no que diz respeito às “cidades cicláveis”, que por sua vez tem sido usado 

como argumento à não-adopção do uso da bicicleta. A sua orografia, os vários tipos de pavimento, a 

presença dos carris dos eléctricos, o comportamento dos condutores de automóvel - associado ao 

sentimento de insegurança na circulação - ou o calor que se faz sentir no Verão podem influenciar a escolha 

e optimização de percursos para os utilizadores de bicicleta. 

 

                                                                 
14 O caso de estudo para a aplicação do modelo SIG é apresentado no Capítulo 4.2.1. 
15 Resultados provisórios (INE, 2012). 

Validar os modelos sugeridos num SIG que sugere o melhor percurso de A a B, em Lisboa 

Delinear e caracterizar perfis de utilizadores de bicicleta e comparar os seus modelos de preferências nas 
escolhas de percursos 

Questionar os utilizadores de bicicleta de Lisboa sobre quais os critérios que têm na escolha de percursos 
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Fotografia 3.1 – Ciclistas subindo a Calçada da Glória16 (19% de inclinação) e a Calçada Poço dos Mouros17 (15% de 
inclinação), em Lisboa. 

A CML não dispõe de dados oficiais sobre o número de utilizadores de bicicleta em Lisboa ou contagens de 

tráfego específicas sobre este modo de transporte. Lamentavelmente, à data de publicação desta 

dissertação ainda eram desconhecidos os dados dos Censos 2011 relativamente ao principal meio de 

transporte utilizado nas deslocações casa-trabalho ou casa-local de estudo. No entanto, foi possível apurar 

dados junto da comunidade de utilizadores de bicicleta. 

Em Lisboa estão presentes duas organizações de ciclistas, a Federação Portuguesa de Cicloturismo e 

Utilizadores de Bicicleta (FPCUB), fundada em 1987, e a Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta 

(MUBi), criada em 2009. Na Tabela 3.1 apresentam-se o seu número de associados, com destaque para os 

associados residentes em Lisboa e na Grande Lisboa18, e a percentagem de associados do género masculino. 

Tabela 3.1 – Dados sobre os sócios da FPCUB e MUBi, em Agosto de 2012 

 FPCUB MUBi 

Número total de associados 30456 305 

Associados residentes na Grande Lisboa 10865 217 

Associados residentes em Lisboa 1475 139 

Percentagem de associados do género 

masculino em Lisboa 
90 % 76 % 

Relativamente aos fóruns de discussão, em Novembro de 2003 foi criada uma lista de discussão – 

“bicicletada_lx” – em que o objectivo era “a propagação de informação sobre a bicicletada de Lisboa, que 

está agora a dar os primeiros passos, como também para a tornar bem sucedida através da discussão e 

troca de ideias/experiências” (Sobral, 2007). Em Outubro de 2009 estavam registados 257 endereços de e-

mail, e em Junho de 2012 esse número era de 370. Nas redes sociais, em Outubro de 2009 foi criado o 

grupo do facebook “Massa Crítica Lisboa”, que em Dezembro de 2011 contava com 1656 membros, e em 

Agosto de 2012 com 3302. Denota-se uma tendência de crescimento na comunidade ciclista de Lisboa, 

embora estes dados representem apenas uma amostra. 

Lisboa tem tido dos últimos anos uma evolução do número de utilizadores de bicicleta. Embora não se 

possa confirmar essa evolução com dados oficiais – por não existirem – é notório esse crescimento para 

quem reside ou trabalha na cidade. Parte deste crescimento foi devido ao investimento em infra-estruturas 

cicláveis, como a rede de ciclovias – em fase de expansão/conclusão – ou parques de estacionamento para 

bicicletas. 

Este aumento é reforçado pelos dados da PSP do Comando Metropolitano de Lisboa que indicam que o 

número de furtos (registados) de bicicletas mais do que duplicou entre 2007 e 2011 (ver Anexo F - Dados 

estatísticos sobre acidentes e furtos de velocípedes). Por outro lado, esta tendência crescente do número 

de utilizadores de bicicleta em Lisboa está registada em vários relatos na imprensa (Bastos, 2012; De Barros, 

2012; SIC, 2006; RTP, 2011; RTP, 2006; Varandas, 2012). 
                                                                 
16 Fonte: http://jornalciclismo.com/?p=16386, acedido em 02.02.2012 
17 Fotografia de Duarte Mata. 
18 Área constituída pelos concelhos de Lisboa, Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Loures, Mafra, Moita, 
Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra, Vila Franca de Xira. 

http://jornalciclismo.com/?p=16386
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A 15 de Março de 2000, a FPCUB e a CML assinaram um Protocolo de cooperação, tendo por base o 

reconhecimento, por ambas as entidades, de que “a utilização da bicicleta, enquanto meio de transporte e 

para o lazer tem vindo a registar um incremento muito grande nos últimos anos”. O Protocolo visava a 

criação progressiva de condições de segurança para todos os utilizadores de bicicleta e potenciais 

utilizadores. 

A rede ciclável de Lisboa foi em parte impulsionada pelo programa de financiamento QREN19, em 2008. As 

metas exigidas eram de 5% da repartição modal de todas as viagens em Lisboa serem em bicicleta em 2013, 

o que corresponde a cerca de 12.500 utilizadores fazerem 2 viagens por dia (Mata, 2011). 

A CML decidiu então investir de 5 M€ em 2008 para a promoção da bicicleta como modo de transporte, 

prevendo a construção de 44km de ciclovias e a recuperação das já existentes (Lusa, 2008). Colocou 

também 40 novos locais de estacionamento com capacidade para mais de 300 bicicletas. 

 

Figura 3.1 – Folheto de promoção à utilização da bicicleta em Lisboa (CML, 2008) 

Em 200720 e em 200921 todos os programas políticos para as eleições autárquicas não deixavam passar ao 

lado medidas de incentivo à utilização da bicicleta, o que é um bom indicador da sensibilidade para as 

questões da mobilidade em bicicleta. 

No Orçamento Participativo de Lisboa, nas suas versões de 2008 e 2009, entre os projectos mais votados 

constavam a introdução de infra-estruturas de circulação para a bicicleta (Tabela 3.2). 

                                                                 
19 Beneficiaram de recursos financeiros provenientes do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), 
operacionalizado através do Programa Operacional Regional de Lisboa (PORLisboa), as pistas: continuidade da pista 
ciclável Pupilos do Exército; Troço 01 - Parque Florestal de Monsanto / Parque da Quinta da Granja; Troço 02 - Quinta 
da Granja/Quinta de Mata Muros; Troço 12 - Entrecampos – Alvalade, num investimento total de 1,5M€ e uma 
comparticipação FEDER de 754,141.08€. 
20 Fonte:http://www.fpcub.pt/pt/index.php?option=com_content&view=article&id=95:eleicoes-em-lisboa-e-a-
promocao-do-uso-da-bicicleta&catid=15:noticias&Itemid=100007, acedido em 05.05.2012 
21 Fonte: http://lisboa09.blogspot.com, acedido em 05.05.2012 

http://www.fpcub.pt/pt/index.php?option=com_content&view=article&id=95:eleicoes-em-lisboa-e-a-promocao-do-uso-da-bicicleta&catid=15:noticias&Itemid=100007
http://www.fpcub.pt/pt/index.php?option=com_content&view=article&id=95:eleicoes-em-lisboa-e-a-promocao-do-uso-da-bicicleta&catid=15:noticias&Itemid=100007
http://lisboa09.blogspot.com/
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Tabela 3.2 – Propostas vencedoras em sede de Orçamento Participativo de Lisboa, relacionadas com infra-estruturas 
cicláveis22 

Ano Proposta Orçamento Estado* 

2008 Construção de Pistas Cicláveis   

 

Av. Calouste Gulbenkian - Parque Eduardo VII € 650.000 Concluído 

Av. Calouste Gulbenkian/ Praça de Espanha € 120.000 Concluído 

Campo Grande - Vale de Chelas (via Av. Brasil) € 550.000 Concluído 

Parque Monsanto - Av. Calouste Gulbenkian € 60.176 Concluído 

Pista Ribeirinha Belém - Cais do Sodré € 325.000 Concluído 

Telheiras - Campo Grande (via Cidade Universitária) € 350.000 Concluído 

Vale de Chelas - Parque das Nações (via Olivais) € 625.000 Concluído 

2008 
Acessibilidades para bicicletas: Intervenção em arruamentos para 
melhorar a acessibilidade/circulação de bicicletas 

€ 500.000 Concluído 

2009 Alargamento das faixas BUS, permitindo a circulação de bicicletas € 700.000 Em curso 

* em Setembro de 2012 

A partir destes dados, pode-se constatar que a comunidade de utilizadores de bicicleta de Lisboa reconhece 

as formas de participação directa e utiliza-as, tendo-se unido para elaborar e aprovar as propostas que 

acabaram por vencer. 

Em Setembro de 2010, o Vereador do Ambiente e Espaços Verdes da CML apresentou o projecto Lisboa 

Ciclável, que previa a expansão da rede ciclável para um total de 70 km, adaptação de zonas para acalmia 

de tráfego e a introdução de um sistema de bicicletas de uso partilhado durante o ano de 2011 (P. Pereira, 

2010), mesmo ainda antes de surgir noutras cidades europeias. 

A cidade tem-se adaptado a esta evolução, e as instituições públicas às exigências dos ciclistas. Hoje a 

maioria das faculdades/universidades já contempla um parque de estacionamento para bicicletas. Os 

transportes públicos (comboios urbanos e sub-urbanos, barcos, autocarros e metro) também passaram a 

permitir o transporte de bicicletas, em número e horários restritos nalguns operadores. O número de lojas 

de bicicletas ou pequenas oficinas de reparações também tem vindo a crescer. Em 2012, no período entre 

Janeiro e Setembro, abriram 6 novas lojas de bicicletas em Lisboa, a comercialização e divulgação de novas 

bicicletas na internet é visível e o sector industrial de fabrico ou ligado à comercialização de componentes 

para veículos de duas rodas indicia as oportunidades deste novo mercado. 

Na CML, a gestão da rede viária e mobilidade está a cargo da Vereação da Mobilidade e Infra-estruturas 

Viárias, embora a gestão da rede de ciclovias tenha estado a cargo da Vereação do Ambiente Urbano, 

Espaços Verdes e Espaço Público o que naturalmente obriga a um maior esforço de coordenação da acção 

política e do planeamento do sistema. 

3.3 RECOLHA DE DADOS 

Em face da total ausência de dados pareceu essencial, para os objectivos deste trabalho, conhecer melhor 

as características da procura que hoje se manifesta na cidade de Lisboa em relação ao uso da bicicleta. Para 

                                                                 
22 Fontes: CML (2009, 2010). 
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isso revelou-se necessário realizar um inquérito aos utilizadores de bicicleta em Lisboa, fundamentalmente 

para conhecer e tirar algumas conclusões relativamente a 

 Perfis de utilizadores de bicicleta 

 Factores de preferência nas escolhas de percursos 

 Tipo de bicicleta que utilizam 

 Comportamento em meio urbano 

 Acidentes e furtos 

 Comunidade 

 Necessidades e sugestões para a promoção de um uso regular da bicicleta 

 Outras estatísticas 

Embora focado na mobilidade em bicicleta e nas preferências e critérios dos utilizadores nas escolhas de 

percursos em Lisboa, o inquérito incluiu também questões relativas à utilidade e funcionalidade de uma 

plataforma de apoio a utilizadores de bicicleta na escolha de percursos em Lisboa (utilizando tecnologias 

SIG), que ao mesmo tempo tenha capacidade para produzir informação útil para a gestão da rede ciclável e 

gestão da mobilidade urbana. Essa informação poderá ser utilizada para apoiar decisões no planeamento e 

expansão da rede, assim como para recolher opiniões sugestões e feedback da comunidade de utilizadores. 

As respostas do inquérito visaram delinear perfis de utilizadores de bicicleta com base nas suas condições 

socio-económicas, objectivos e frequência de deslocações em bicicleta, experiência e postura de utilização, 

tipo de bicicleta que usam, os critérios que têm em conta nas escolhas dos seus percursos, perfis de 

utilizadores de bicicleta em meio urbano, e as suas necessidades e propostas em termos de melhorias de 

infra-estruturas e da rede ciclável. 

Com base nos resultados, avaliou-se a informação necessária para a construção de uma ferramenta de 

suporte à gestão da mobilidade e especificaram-se as suas funcionalidades, por forma a garantir que a 

informação gerada pela comunidade de utilizadores possa ser útil ao planeamento e gestão da rede pela 

administração local, numa perspectiva incremental e de interacção progressiva. 

3.3.1 Elaboração do questionário 

Foi estruturado um inquérito de respostas essencialmente fechadas, que pode ser consultado no Anexo B -

Guião de inquérito a utilizadores de bicicleta. 

Optou-se pelo formato online, pelas vantagens que apresenta, como a abrangência, a fácil divulgação, a 

gestão de disponibilidade de tempo para responder e, em último caso, com custos nulos associados. 

Reconhece-se que o facto de ter se ter optado por este formato pode ter feito com que várias pessoas 

menos adaptadas às novas tecnologias tenham ficado excluídas. 

O inquérito foi estruturado em sete grupos, sendo o último de resposta aberta e de carácter facultativo: 

1. Perfil do utilizador 

2. Características da bicicleta 

3. Preferências nas escolhas de percursos 

4. Influência de acontecimentos (acidentes e furtos) 

5. Utilidade de um Sistema de Informação para os utilizadores de bicicleta e para a gestão da rede 

ciclável 
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6. Comunidade de utilizadores de bicicleta 

7. Necessidades e propostas dos utilizadores de bicicleta em meio urbano 

 

Tal como no inquérito conduzido a utilizadores de bicicleta por Stinson & Bath (2003), para além das 

questões relacionadas com os critérios nas escolhas de percursos, recolheram-se dados sobre 

características socio-demográficas individuais como género, idade e formação escolar, e ainda informações 

sobre a experiência dos indivíduos no uso da bicicleta. 

Através das questões sobre as características da bicicleta pretendeu-se saber a posteriori qual o tipo de 

bicicleta utilizada na cidade, evitando questionar directamente o utilizador por poder não estar 

familiarizado com os tipos de bicicleta existentes. Foram também incluídas neste grupo questões 

relativamente a acessórios de segurança (iluminação), se transporta uma criança, qual o valor de compra da 

bicicleta e onde costuma armazená-la durante a noite. 

Existindo outros estudos sobre as preferências nas escolhas de percursos em bicicleta, também elaborados 

com base num inquérito, mas realizados noutras cidades (Vancouver, Phoenix, Toronto)23 que à partida têm 

características diferentes de Lisboa em termos de orografia, tipos de pavimento, clima, espaços verdes, 

perfis rodoviários, modo de condução automobilística, e população com cultura e diferentes níveis socio-

económicos, considerou-se pertinente questionar os utilizadores de bicicleta em Lisboa acerca dos critérios 

que têm em conta nas escolhas de percursos. 

Após a identificação dos critérios que podem determinar a escolha de percursos, foi pedido ao inquirido 

para ordenar os 5 que considerava mais relevantes, e por fim para graduar, através de pontuação em 

termos de importância, os 5 critérios mais importantes, em que o mais importante valeria 10 pontos. Desta 

forma foi possível aferir a relação de importância entre os critérios identificados como relevantes nas 

escolhas de percursos. 

Optou-se por não introduzir uma questão comum neste género de questionários, relativa à duração média 

das viagens ou à distância percorrida diariamente, correndo o risco de serem recolhidos dados pouco fiáveis 

e que não se aplicariam a todos os utilizadores de bicicleta. 

Não existindo dados disponíveis, recolhidos sistematicamente, sobre acidentes e furtos de bicicleta24, e 

sendo uma questão de segurança relevante, considerou-se oportuno aferir sobre os mesmos no inquérito. 

Pretendeu-se também que fosse validada a hipótese da utilidade de um Sistema de Informação para os 

utilizadores de bicicleta em Lisboa, bem como as suas características e funcionalidades. 

Os utilizadores de bicicleta em Lisboa são vistos ainda como uma minoria. Como tal, espera-se que tenham 

sido construídos laços de comunidade, através da associação em organizações e movimentos sociais, 

partilha de ideias em fóruns ou redes sociais e participação em eventos relacionados com a utilização de 

bicicleta. Por isso incluiu-se uma questão no inquérito que visa conhecer de que forma os utilizadores estão 

ligados à comunidade. 

                                                                 
23 Cf. Hochmair & Rinner (2005); Howard & Burns (2001); Winters, Davidson, Kao, Teschke (2011), respectivamente. 
24 Os dados que existem são da PSP que, pela sua natureza, não incluem acidentes e furtos não registados junto das 
autoridades. Os mesmos podem ser consultados no Anexo F. 
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Algumas das questões colocadas não eram determinantes para este estudo, mas interessantes para estudos 

futuros sobre o tema. 

Foi realizado um pré-teste a 11 pessoas, para identificação e sugestão de alterações e validação do 

questionário, como é sugerido por Goode & Hatt (1952) e Hill & Hill (2000), antes da sua divulgação. 

3.3.2 Recolha de inquéritos, tratamento e análise de dados 

O inquérito esteve disponível online, em sítio próprio25, durante 1 mês (entre Janeiro e Fevereiro de 2012). 

Foi amplamente divulgado através das associações de utilizadores de bicicleta26, em meios de comunicação 

social27, em vários blogues, fóruns e canais de redes sociais dedicados ao tema da utilização de bicicleta na 

cidade, em páginas de instituições e faculdades, junto das ciclovias e nos parques de estacionamento para 

bicicletas. 

O público-alvo eram os utilizadores de bicicleta em Lisboa. Foram recolhidos 1072 questionários. O resumo 

das respostas e alguns passos metodológicos encontram-se no Anexo C - Apresentação dos resultados dos 

inquéritos realizados. 

A amostra analisada foi constituída por 892 respostas válidas, o que corresponde a cerca de 83% das 

respostas recolhidas. Esta dimensão da amostra, considerada representativa e bastante satisfatória, 

contribui para que os resultados e conclusões extraídas das análises sejam mais consistentes e mais 

próximas da realidade. 

Uma análise geral dos resultados permite concluir que: 

 Cerca de 90% dos utilizadores têm idade compreendida entre os 20 e os 49 anos; 

 3 em cada 4 utilizadores são do género masculino; 

 79% dos inquiridos possuem um grau de ensino superior; 

 65% residem no concelho de Lisboa, sendo os restantes 35% dos concelhos da Grande Lisboa; 

 Para a maioria dos inquiridos, a bicicleta não é o meio de transporte exclusivo para as 

deslocações na cidade, mas um dos recursos para a sua mobilidade, usado em combinação com 

outros modos de transporte; 

 Em relação à finalidade das deslocações em bicicleta, uma parte dos ciclistas utiliza diariamente 

bicicleta nas deslocações pendulares (casa-trabalho/local estudo), e outra nunca utiliza a 

bicicleta com esse objectivo. A utilização desportiva ou recreativa é a mais frequente aos fins-

de-semana/algumas vezes por semana ou esporadicamente; 

 O “prazer em andar de bicicleta”, combinado com outros factores, é o motivo que mais 

influencia a maioria dos inquiridos a iniciar-se neste meio de transporte; 

 Segundo a amostra do inquérito, a utilização da bicicleta na cidade de Lisboa denota um 

crescimento exponencial na última década (2002-2012). O número de novos utilizadores 

duplicou entre 2008 e 2011 (Gráfico 6.13, no Anexo C); 

 22% dos utilizadores circulam no passeio, destinado a peões; 

 50% da amostra utiliza capacete em meio urbano; 

 Os tipos de bicicleta mais comuns em Lisboa são a bicicleta de montanha, seguida da pasteleira, 

da bicicleta de estrada, dobrável e híbrida; 

                                                                 
25 www.inqueritobicicleta.pt.to 
26 FPCUB e MUBi. 
27 RTP2 – programa “Sociedade Civil” (8 de Fevereiro de 2012), Jornal Destak (17 de Janeiro de 2012), outros periódicos 
de edição online. 

http://www.inqueritobicicleta.pt.to/
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 A quase totalidade dos utilizadores guarda a bicicleta durante a noite em locais de fácil controlo 

pelo próprio e sem risco de furto, como dentro de casa, garagem, prédio ou arrecadação. 

Os critérios determinantes nas escolhas de percurso mais assinalados pelos inquiridos28 foram: 

 Segurança na circulação 

 Inclinação das vias 

 Rapidez 

 Existência de ciclovias 

 Paisagem agradável 

 Velocidade de circulação dos automóveis 

 Tipo de pavimento 

 Estado de conservação do pavimento 

 Poluição do ar 

Os que menos influencia têm na escolha de percursos são: 

 Semaforização 

 Calorias consumidas 

 Existência de actividades comerciais 

A relação de importância dos critérios, após a atribuição de pontuação dos 5 critérios mais importantes 

para os utilizadores, pode ser consultada no Gráfico 6.23 – Soma das pontuações ponderadas para cada 

critério na escolha de percursos. 

Tabela 3.3 – Relevância dos critérios na escolha de percursos 

Critério 
Relevância para a 

escolha de percursos 

Segurança na circulação 

Muito relevante 
Rapidez 

Inclinação das vias 

Existência de ciclovias 

Paisagem agradável 

Relevante 

Velocidade de circulação dos automóveis 

Tipo de pavimento 

Estado de conservação do pavimento 

Poluição do ar 

Segurança em termos de criminalidade 

Pouco relevante 

Desafio do percurso 

Simplicidade do trajecto (nº de viragens) 

Estacionamento no destino 

Congestionamento 

Ruído / Silêncio 

Existência de carris 

Zonas de tráfego pedonal intenso 

Irrelevante 

Passagem frequente de autocarros 

Calorias consumidas 

Vento 

Sombra / Sol 

Semaforização 

Existência de actividades comerciais 

                                                                 
28 Com mais de 300 respostas. Ver Gráfico 6.22 – Critérios que influenciam nas escolhas de percursos. Era possível 
seleccionar mais do que um.  
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Estes resultados são ligeiramente diferentes dos estudos referidos no Capítulo 2. Uma breve análise 

permite afirmar que os utilizadores de bicicleta declaram uma preocupação acrescida com a segurança: a 

segurança na circulação e a existência de ciclovias surgem no grupo dos critérios mais relevantes. O grau de 

importância que é atribuído à rapidez das deslocações indica a sua utilização como modo de transporte. 

Os resultados do inquérito relativamente aos critérios nas escolhas de percursos mostram que, sempre que 

possível, os percursos que os ciclistas de Lisboa escolhem são: os mais rápidos, os mais seguros, por eixos 

onde a velocidade de circulação dos automóveis é menor. Optam por vias menos inclinadas embora não 

declarando este factor como o mais importante – o conhecimento da cidade e a tecnologia disponível nas 

bicicletas podem contribuir para que este critério apareça apenas em 3º lugar. Este resultado desafia e 

desmistifica “a cidade das sete colinas” como um impedimento à circulação de bicicleta em Lisboa. 

Preferem vias com uma paisagem agradável e menor poluição do ar. O tipo e estado de conservação do 

pavimento também são factores relevantes. 

No que respeita aos acidentes em bicicleta, a maior parte deve-se às más condições do pavimento e não 

tanto à interacção com outros veículos automóveis. Ao se acrescentar às condições do pavimento os 

obstáculos na via e os carris de eléctrico, cerca de 40% dos acidentes têm origem nas características físicas 

das infra-estruturas viárias. Este facto é relevante para a gestão da mobilidade urbana, por indicar que o 

investimento na manutenção e requalificação das infra-estruturas viárias existentes, como meio para a 

redução do número de acidentes, favorece a acessibilidade em bicicleta e a sua actividade. Poder-se-á dizer 

que, para tentar resolver a principal causa de acidentes em bicicleta, a medida com melhor relação custo-

benefício é a que beneficia todos os utilizadores da via pública. Destaca-se ainda que 23% dos acidentes 

ocorrem devido à interacção com veículos automóveis, 17% por desequilíbrio por responsabilidade própria 

e 8% envolvem peões. 

Relativamente à utilidade de uma plataforma online que identificasse o melhor percurso origem-destino 

consoante as suas preferências, 95% considera ser útil. Já em relação a uma plataforma online que 

funcionasse como meio de contacto entre os utilizadores de bicicleta e os gestores da rede ciclável, aquela 

percentagem já elevada aumenta para 97% demonstrando disponibilidade para envolvimento do ciclista 

neste tipo de interacção com a CM, mediada por uma ferramenta de informação. 

A avaliação das funcionalidades apresentadas pela plataforma online de escolha de percursos pode ser 

observada na Tabela 6.2 do Anexo C.5. Do rol de funcionalidades sugeridas, apenas a informação sobre 

calorias consumidas e outros pontos de interesse não são consideradas úteis. 

Quanto às questões sobre a pertença e participação em associações, lista electrónica de discussão, rede 

social ou eventos relacionados com a utilização da bicicleta em meio urbano, 22% fazem parte de uma 

associação/organização/federação relacionada com a utilização da bicicleta. No entanto, é nas redes sociais 

que os utilizadores de bicicleta mais participam (46%). Trata-se de uma percentagem significativa de 

inquiridos que se reconhece enquanto parte da comunidade de ciclistas - que se interessa, reflecte e debate 

as questões relacionadas com a acessibilidade ciclável na cidade - que pode, enquanto colectivo, ter maior 

facilidade de interlocução com a CM. 
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Para delinear perfis de utilizadores de bicicleta, e tendo em conta o tipo de variáveis usadas, utilizou-se um 

método automático de formação de clusters– o Two Step Cluster (Chiu et al. 2001; SPSS Inc., 2001) – em 

que é determinado o número óptimo de clusters. Foram sugeridos 3 clusters, formados por 6 variáveis 

seleccionadas: idade, género, utilização da bicicleta para fins de movimentos pendulares, utilização da 

bicicleta para fins de desporto/manutenção da forma física, experiência de utilização de bicicleta em meio 

urbano, utilização de capacete. (Toda a informação relacionada com o processo de formação e 

caracterização de perfis de utilizadores de bicicleta pode ser consultado no Anexo D - Análise de Dados aos 

inquéritos realizados). 

Os 3 grupos sugeridos demonstram existir três perfis distintos de utilizadores pelo que importa caracterizar 

cada grupo consoante: 

 As suas características demográficas e socio-económicas (perfil) 

 Os critérios e preferências que têm na escolha de percursos 

 O seu comportamento em relação às regras de trânsito 

 As necessidades e propostas em termos de melhorias de infra-estruturas da rede ciclável, 

normas e promoção do modo de transporte  

 

A identificação dos clusters resultantes permitiu nomear estes grupos pelas designações “Principiante”, 

“Desporto/Fim-de-semana”, “Commuter29” por se adaptarem bem às suas características efectivas.  

A Tabela 3.4 descreve cada um destes grupos, consoante o seu perfil, preferências nas escolhas de 

percursos, comportamento em meio urbano e necessidades e propostas para a mobilidade em bicicleta. 

Tabela 3.4 – Síntese da caracterização dos diferentes grupos de utilizadores de bicicleta de Lisboa 

Principiante Desporto Fim-de-Semana Commuter 

Jovem (µ= 32,7 ; δ=10,3) 

Qualquer dos géneros 

Principiante 

Utiliza a bicicleta há menos de 2 
anos 

Deslocações passeio e desporto 
aos fins-de-semana 

Bicicletas baratas 

Meia idade (µ= 36,1 ; δ=9,5) 

Género masculino 

Possui automóvel e grande parte 
reside fora de Lisboa 

Deslocações desporto e passeio 
aos fins-de-semana 

Bicicleta de montanha e estrada 

Bicicletas caras 

Jovem (µ= 31,7 ; δ=7,6) 

Residente em Lisboa 

Utiliza a bicicleta como modo de 
transporte diário 

Experiente na circulação 

Bicicletas de estrada, montanha, 
híbridas, dobráveis e pasteleiras 

A rapidez e a inclinação das vias 

                                                                 
29 Viajante habitual entre local de residência e local de trabalho. 

Grupos 

Perfil 
(demográfico) 

Preferências 
percurso 

Comportamento 

Necessidades e 
propostas 
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Principiante Desporto Fim-de-Semana Commuter 

Bicicletas de montanha e 
pasteleiras 

Segurança na circulação é o factor 
mais importante 

Prefere ciclovias e eixos com 
paisagem agradável 

Circula no passeio e na faixa de 
rodagem 

Respeita semáforos 

Grupo que menos apresenta 
propostas de políticas, medidas e 
acções de melhoria de 
acessibilidade 

Segurança na circulação é o factor 
mais importante 

Rapidez, paisagem agradável e 
poluição do ar são critérios 
importantes 

Utiliza capacete 

Circula com confiança 

 

são os critérios mais importantes 

Dá muita importância ao tipo e 
estado de pavimento 

Circula na faixa de rodagem 

Não utiliza capacete 

As ciclovias não são uma 
prioridade 

Utiliza vias em sentido contrário e 
faixas BUS quando existem 

Um terço já sofreu um acidente 
de bicicleta em meio urbano 

Um em quatro já foi alvo de furto 
de bicicleta 

Grupo que apresenta mais 
propostas de políticas, medidas e 
acções de melhoria de 
acessibilidade 

Grupo mais ligado à comunidade 
de utilizadores de bicicleta 

Foi deste modo muito interessante e ao mesmo tempo curioso que a análise tenha permitido encontrar 

estes perfis que vão de encontro aos estereótipos reconhecidos no seio da comunidade ciclista. 

 

Figura 3.2 – Vinheta de banda desenhada30 sobre os contrastes entre os utilizadores Desporto/fim-de-semana e 
Commuter 

 

Em relação aos sistemas de preferências nas escolhas de percursos, os grupos também se distinguem pela 

relevância que atribuem aos diferentes factores. 

                                                                 
30 Fonte: © Rick Smith/ Yehooda Moon, adaptado para o Jornal Pedal (“Jornal Pedal no 2,” 2012, p. 15). 
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Gráfico 3.1 – Importância atribuída por cada perfil aos critérios de escolha de percursos. 

 

A partir de uma leitura do Gráfico 3.1, conclui-se que: o perfil “Principiante” atribui bastante importância à 

segurança na circulação – o factor mais importante – e prefere circular por ciclovias. A paisagem agradável 

é um critério importante para o principiante e o tipo e o estado de conservação do pavimento não são 

critérios relevantes na escolha do percurso. 

O ciclista do perfil “Desporto/Fim-de-semana”, tal como o “Principiante”, atribui a maior importância à 

segurança nas deslocações, preferindo circular por ciclovias e vias pouco inclinadas. A rapidez dos percursos 

é um critério importante, assim como a paisagem agradável. Atribui ligeiramente mais importância à 

poluição do ar, em relação aos outros grupos. 

Para o perfil “Commuter” a rapidez dos percursos é o critério mais importante, seguido pela inclinação das 

vias, o que o distingue dos outros grupos. O tipo e o estado de conservação do pavimento são critérios 

importantes nas escolhas de percursos. É o grupo que menos privilegia a segurança na circulação, a 

existência de ciclovias e a paisagem agradável. 

Na Tabela 6.10 indica-se a importância de cada critério de preferência na escolha de percursos de cada 

perfil (média da pontuação ponderada de cada variável). Estes dados são essenciais para a produção de um 

modelo que determina o melhor percurso de A a B consoante as características do utilizador. 

Os sistemas de preferências dos perfis Principiante e Desporto são muito semelhantes. As variáveis que 

definem o perfil principiante deverão ser alvo de um estudo mais aprofundado que poderá beneficiar muito 

de um trabalho de monitorização. 
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3.3.3 Necessidades e propostas dos ciclistas 

Para a análise de conteúdo das respostas abertas, questão 28, pré-definiu-se um conjunto de 20 termos-

chave. Cada resposta foi associada a um ou mais termos-chave. 

Mesmo tratando-se de perguntas de resposta aberta, sem qualquer orientação ou sugestão de resposta, 

70% da amostra optou por responder, expondo a sua opinião sobre os aspectos que consideram ser 

determinantes para: 

a) passar a ser um utilizador frequente de bicicleta, no seu dia a dia;  

b) melhorar as condições de quem circula de bicicleta na cidade, ou aumentar o número de 

utilizadores de bicicleta, caso fosse um utilizador frequente. 

As respostas recolhidas parecem ter um padrão de termos-chave, apesar de muitas vezes surgirem em 

termos diferentes. 

Os termos foram agregados em conjuntos de políticas, medidas e acções, apontadas como necessidades e 

anseios dos inquiridos, nas respostas à questão 28, cuja percentagem é apresentada no Gráfico 3.2. 

 

Gráfico 3.2 - Políticas, medidas e acções consideradas necessárias pela amostra para a melhoria de condições 
cicláveis 

As necessidades mais apontadas pelos ciclistas estão relacionadas com o aumento da rede de infra-

estruturas viárias, segregadas ou partilhadas com o restante tráfego motorizado, que promovam a sua 

segurança na circulação. 

Cerca de metade das respostas apontam a necessidade de medidas de acalmia de tráfego, e de uma 

mudança no comportamento dos automobilistas no sentido de uma convivência mais segura. 

A melhoria da segurança no estacionamento na via pública ou o aumento deste tipo de equipamentos em 

edifícios públicos e particulares, a remoção de obstáculos e melhoria do pavimento, assim como a criação 

de elevadores públicos que permitam vencer alguns desníveis da cidade, são intervenções físicas apontadas 

por um terço da amostra. 
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A necessidade de promoção e incentivo ao uso da bicicleta é referido por um quarto da amostra. 16% das 

respostas indicam a necessidade de mais e melhor articulação deste modo com os transportes públicos. 

 

Figura 3.3 – Exemplo de um logótipo para uma campanha de promoção da bicicleta em Lisboa31 

Curiosamente, 7% dos inquiridos referem a necessidade de sensibilização dos peões “para que não andem 

nas ciclovias” e 6% dos inquiridos anseiam pela criação de um sistema de bicicletas de uso partilhado. 

Em relação a este último aspecto, é natural que não tenha havido mais inquiridos a sugerir um sistema de 

bicicletas de uso partilhado, por já se encontrarem munidos de bicicleta própria. No entanto, este sistema 

poderá ser um dos projectos determinantes para cativar novos utilizadores ou aumentar a frequência das 

deslocações em bicicleta na cidade de Lisboa.  

 

                                                                 
31 Baseado na campanha “I bike CPH”, decorrida em Copenhaga e promovida pelo município. 
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4 DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS DE SUPORTE 

De uma forma geral, os Sistemas de Informação (SI) são constituídos por vários módulos: um módulo de 

input e recolha de dados, um módulo tecnológico de processamento dos dados que integra uma base de 

dados, e outro módulo de output de informação, conforme esquematizado na Figura 4.1. 

 

Figura 4.1 – Esquema genérico de um sistema de informação32 

Tal como referido por Filipe & Macário (2006), num SI, estes módulos comunicam e interligam-se de forma 

sistémica, fazendo fluir a informação não só dentro da organização mas também entre esta e o exterior, 

apoiando a tomada de decisão aos vários níveis de gestão. 

A informação tem vindo a ser considerada cada vez mais um elemento fundamental na gestão de uma rede 

de transportes, sobretudo quando esta se encontra em transformação para um novo paradigma de 

mobilidade onde se espera um crescimento da bicicleta na repartição modal. Aos responsáveis pela gestão 

municipal interessa monitorizar esta evolução na mobilidade urbana com uma frequência capaz de 

acompanhar a velocidade do crescimento da bicicleta na respectiva cidade. Os custos de recolha e 

tratamento dos dados associados à circulação de bicicletas são significativos, pelo que a sua integração 

numa plataforma online de utilizadores registados, que preste um serviço gratuito de selecção prévia de 

percursos (Bike Route Planner) e permita o feedback do ciclista, poderá ser um meio indirecto mas eficiente 

de recolher dados acerca da rede viária ciclada e dos seus utilizadores. Uma plataforma com estas 

funcionalidades será uma ferramenta de apoio útil ao planeamento e gestão da mobilidade urbana, em 

particular para a melhoria da rede de infra-estruturas cicláveis. 

Neste capítulo descreve-se o processo de desenvolvimento de uma aplicação informática baseada em 

Sistemas de Informação Geográfica (SIG) que recorre à modelação de características da rede viária e espaço 

                                                                 
32 Adaptado de Filipe & Macário (2006). 
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público e gera propostas de percursos cicláveis, em Lisboa, adaptados às preferências dos diferentes perfis 

de utilizadores. Em seguida apresentam-se os resultados dos testes ao modelo SIG e são avaliados os 

percursos por ele gerados. É aqui analisada também a possibilidade deste modelo integrar um sistema de 

informação que sirva de apoio à gestão de rede ciclável – um sistema a que foi dado o acrónimo de SIRCuL. 

Com base nas funcionalidades do gerador de percursos, expõe-se no presente capítulo a pertinência da sua 

integração numa plataforma de monitorização online que promova a participação directa e comunicação 

entre utilizadores e administração pública, pela sua utilidade para o planeamento e gestão da mobilidade 

urbana, particularmente num contexto de incremento e integração progressiva deste modo de transporte.  

O processo de desenvolvimento da aplicação tirou partido das funcionalidades dos sistemas de informação 

geográfica, da cartografia e informação temática disponível na web ou no município. O caso de estudo 

escolhido foi a cidade de Lisboa. 

4.1 SIRCUL – SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE APOIO À GESTÃO DA 

REDE CICLÁVEL 

O objectivo de um sistema de informação que funciona como ponto de contacto entre os utilizadores de 

bicicleta e os gestores da mobilidade de uma cidade é servir de suporte a ambos os interessados. O projecto 

apresentado neste capítulo tem como objectivo a conceptualização de uma ferramenta de suporte à gestão 

e monitorização da mobilidade em bicicleta. 

As respostas do inquérito revelam que 95% dos utilizadores de bicicleta consideram útil uma plataforma 

online que identifique o melhor percurso origem-destino consoante as suas preferências, e 97% consideram 

útil uma plataforma online que fosse um meio de contacto entre os utilizadores de bicicleta e os gestores da 

rede ciclável (Tabela 6.1). 

Serão aqui apresentadas as funcionalidades e diagrama de funcionamento do sistema de informação, ao 

qual se atribui o acrónimo de SIRCuL – Sistema de Informação para a Gestão da Rede Ciclável da cidade de 

Lisboa. 

Um dos componentes mais importantes do SIRCuL consiste num bike route planner, com utilidade para os 

ciclistas na escolha do melhor percurso na cidade. Com vista a aperfeiçoar continuamente o bike route 

planner, o SIRCuL, recolhe os dados dos utilizadores de bicicleta, em termos de perfil, percursos que fazem, 

frequência com que uma via é utilizada, indicação de acidentes, sugestões e opiniões. 

Com base na informação continuamente gerada sobre os utilizadores, estatísticas e relatórios síntese, uma 

câmara municipal poderá fazer uma melhor gestão da rede ciclável e mobilidade, tomar decisões 

informadas sobre a intervenção numa via ou área. 

Aos utilizadores, para além das funcionalidades do bike route planner, oferece-se a possibilidade de aceder 

a informações úteis, acrescentar informação ao sistema, dar sugestões ou opiniões sobre a rede e infra-
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estruturas de apoio. Os gestores da mobilidade urbana podem assim melhor responder às necessidades do 

público-alvo das suas medidas e acções. 

O Diagrama de funcionamento do Sistema de Informação para a Gestão da Rede Ciclável pode ser 

consultado em detalhe no Anexo G - Diagrama de funcionamento da Ferramenta de Suporte à Gestão da 

rede Ciclável. 

 

Figura 4.2 – Diagrama de funcionamento do SIRCuL 

 

Da óptica do utilizador: 

Em primeiro lugar, realça-se a importância de um registo dos utilizadores do sistema para: 

 memorização das suas características e preferências pessoais  

 possibilidade de dar feedback ao percurso sugerido ou percurso realizado em alternativa 

 possibilidade de poder ser contactado pelo sistema sobre sugestões, opiniões, ou qualquer 

informação introduzida 

 possibilidade de poder ser contactado para responder a inquéritos dirigidos, no sentido de 

aperfeiçoar o sistema 

Uma plataforma deste género permite acoplar todas as funcionalidades de uma rede social online, com o 

registo de utilizadores. 

No registo (uma vez) ou em qualquer utilização do sistema, o utilizador identifica-se com um perfil de 

utilizadores de bicicleta ou ajusta o seu sistema de preferências, em qualquer altura. 

Na sugestão de percursos, é devolvida outra informação relevante para o seu trajecto, informação que foi 

considerada relevante pela amostra do questionário - Tabela 6.2. 

O utilizador é encaminhado para um formulário em que se pretende aferir a sua validação e avaliação sobre 

o percurso sugerido. O sistema vai recolhendo o feedback dos utilizadores, e com essa informação: 
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 Calibra o modelo 

 Corrige erros na sugestão de percursos assinalados pelos ciclistas 

 Actualiza o ficheiro sobre as vias mais frequentes utilizadas por ciclistas e pares origem-destino 

(por perfil e no geral) - informação preciosa tanto para os gestores como para os utilizadores 

 

Figura 4.3 – Reportar um problema com direcções sugeridas no Google Maps, para bicicletas. 

Por iniciativa própria, o utilizador também pode alimentar o sistema, adicionando e classificando os seus 

percursos, registados através de dispositivos GPS (por exemplo: smartphones), ou desenhando-os na 

própria plataforma (tal como no Google Earth™ ou Map my ride). 

Pode também acrescentar informação ao sistema. Quanto mais completa e estruturada for a informação 

submetida, mais poderoso e eficiente poderá ser o processo de gestão dessa informação. Para tal tem 

disponível um formulário estruturado para adicionar: 

 Locais e causa de acidentes 

 Locais de furtos de bicicletas 

 Localização oficinas e lojas de bicicletas 

 Localização de bombas de ar 

 Problemas nas ciclovias 

 Problemas no pavimento 

 Etc. 

O utilizador pode aceder aos relatórios periódicos, estatísticas e mapas da base de dados do SIRCuL 

(inclinações da rede viária, rede de ciclovias, locais estacionamento, entre outros). 

Do apoio ao sistema: 

É de realçar a importância de um serviço de apoio ao sistema, na transição para o back office, que assegura 

a validação da informação recebida, de modo a evitar a incorporação de informação errada ou falsa no 

sistema. Uma vez que esta informação seja recolhida, será enviada uma notificação ao utilizador 

reportando o seu estado, se já foi incorporada no sistema ou se o problema já foi resolvido. 

Esta tecnologia permite a recolha e processamento, de forma sistemática, de uma grande quantidade e 

diversidade de informação, com custos reduzidos e elevada fiabilidade, uma vez que a fonte de informação 
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provém directamente dos utilizadores interessados. Quanto mais utilizadores recorrerem ao sistema, mais 

apurados serão os resultados produzidos, o que por sua vez estimula a cultura de participação pública na 

comunidade ciclista, criando um ciclo virtuoso. 

 

Cabe também ao sistema solicitar ao utilizador o preenchimento de questionários com periodicidade (por 

exemplo semestral) sobre a actualização do perfil e sistema de preferências nas escolhas e percursos, de 

modo a monitorizar a evolução dos utilizadores de bicicleta e da rede ciclável. 

Da perspectiva dos gestores da rede ciclável: 

Os gestores da mobilidade recebem relatórios e estatísticas com a monitorização da evolução dos 

utilizadores. Com base nessa informação - por exemplo o mapa das vias mais utilizadas por ciclistas, os 

focos de pontos de origem ou destino, ou os pontos negros de roubo de bicicletas -, os gestores da rede 

podem tomar decisões em relação a cada situação, intervindo (ou não) nesses locais de modo a melhorar a 

condições cicláveis. Esta informação deverá ser complementada com dados obtidos por métodos de 

observação directa. 

Tomada uma decisão, no caso de uma nova intervenção, é seguido o processo de aplicação para a 

organização hierárquica da câmara (projectistas, arquitectos, pedreiros, etc.). Caso a nova intervenção 

implique uma alteração na rede ou infra-estruturas de apoio, essa informação é actualizada no sistema. 

Na Figura 4.4 apresenta-se a síntese das funções de cada interveniente no SIRCuL. 

 

Figura 4.4 – Relação e funções entre os utilizadores de bicicleta, a entidade gestora da mobilidade em bicicleta e o 
sistema de informação. 
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ao sistema 
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verosímil e 
actualizada 



Desenvolvimento de ferramentas de suporte 

46 

Esta plataforma pode ser integrada num portal oficial dedicado à acessibilidade urbana, que inclua todo o 

sistema de mobilidade existente, e um eventual sistema de bicicletas de uso partilhado. À administração 

pública compete actualizar a informação relativa às redes existentes e em desenvolvimento, e informar o 

sistema acerca das suas alterações (por exemplo, interrupção ou supressão de vias por motivo de obras). 

O funcionamento eficaz do sistema depende de três condições chave:  

1. A utilização e feedback por parte dos utilizadores é elevada e frequente; 

2. Os utilizadores vêem os seus contributos atendidos e que a sua participação é considerada na 

tomada de decisão; 

3. A administração mantém o funcionamento do sistema, a fiabilidade e actualidade da sua 

informação.  

Esta plataforma torna-se especialmente útil num momento de crescimento da bicicleta na mobilidade 

urbana, e em contextos onde a rede ciclável tenha ainda uma cobertura insuficiente.  

Seguidamente apresenta-se a modelação do SIG, referida como parte integrante do SIRCuL. 

4.2 MODELAÇÃO EM SIG 

Os modelos de geração de percursos para ciclistas acrescentam à modelação de percursos automóveis uma 

complexidade maior que resulta essencialmente do maior número de graus de liberdade associadas ao 

movimento da bicicleta (um veículo mais pequeno, mais leve e mais versátil em termos de manobras) e de 

não ser um veículo motorizado, dependendo por isso do esforço motor que lhe é transmitido pelo próprio 

ciclista, de onde resulta uma série de particularidades específicas na sua condução, nomeadamente: um 

maior número de variáveis relevantes para a função de custo, e a existência de mais variáveis subjectivas. A 

complexidade envolvida na modelação de escolhas de percursos para ciclistas representa por isso um 

desafio. 

Mesmo compreendendo quais as variáveis determinantes para a selecção do percurso, a modelação 

aproxima-se mais da realidade se incorporar a versatilidade da bicicleta nas deslocações urbanas, por poder 

circular em espaços não rodoviários. 

Os SIG permitem modelar uma rede viária sob a forma de grafo topológico, ao qual se podem aplicar uma 

série de funções e algoritmos, nomeadamente o do caminho de menor custo (Dijkstra, 1959). 

A aplicação do algoritmo do caminho de menor custo pressupõe a existência de um grafo formado por um 

conjunto de arcos e nós. Os arcos podem ser orientados ou não e, a estes, corresponde um custo de 

atravessamento, associado a um ou mais parâmetros, nunca inferior a zero. Aos nós é atribuído um custo 

de atravessamento zero, e neles ocorre a selecção do arco a seguir no caminho. O caminho é uma sucessão 

de arcos e nós. 

Associando a cada arco da rede um custo de atravessamento, define-se como custo do caminho o 

somatório dos custos dos arcos que o compõem. 



Gestão da Mobilidade em Bicicleta 

47 

Com base nos dados recolhidos no capítulo anterior e caracterização do sistema de preferências de perfis 

de utilizadores de bicicleta, desenvolveu-se um modelo SIG que sugere o melhor percurso entre dois 

pontos. 

 

Figura 4.5 – Enquadramento deste sub-capítulo na metodologia. 

Para o desenvolvimento de uma aplicação de escolhas de percursos para ciclistas em ambiente SIG, seguiu-

se o seguinte procedimento: 

1. Selecção da área de estudo e modelação da rede 

2. Levantamento ou cálculo dos atributos dos arcos da rede em ambiente SIG 

3. Definição da função de custo e factores de custo para cada variável/ característica das vias 

4. Aplicação do algoritmo do caminho de menor custo sobre a rede 

4.2.1 Selecção da rede ciclável e área de estudo 

A rede ciclável aqui referenciada é composta por todas as vias e trechos urbanos em que a bicicleta pode 

circular. Na maioria das situações a rede ciclável é coincidente com a rede viária, embora, devido a 

imposições legais do Código da Estrada33 (CdE) baseadas em questões de segurança relacionadas com 

diferenças de velocidade, os velocípedes não possam circular em toda a rede viária, como é o caso dos 

túneis, pontes e vias rápidas (Artº 76º do CdE). Mantiveram-se as vias exclusivas a BUS por serem utilizadas 

pelos ciclistas34, embora o CdE não o permita. No caso de estudo, foram removidos os eixos de circulação 

urbanos em que a velocidade máxima é superior a 50 km/h, por questões de segurança dos ciclistas. 

Toda a rede ciclável existente foi integrada. Nos casos das vias em que a ciclovia é paralela ao eixo 

rodoviário, este último foi suprimido, tendo sido considerada apenas a ciclovia. 

Consideram-se como pertencentes à Rede Ciclável as vias interiores a jardins públicos, uma vez que pelas 

suas características permitem a circulação de bicicleta em segurança tanto para os ciclistas como para os 

peões que nelas circulam. Apesar de nas zonas pedonais não ser permitida a circulação de velocípedes 

(segundo o Artigo 17º do CdE), estas foram consideradas como fazendo parte da rede ciclável por, ainda 

assim, poderem ser utilizadas por ciclistas caso estes transportem a bicicleta à mão, no que toca à escolha 

de percursos. Foram também integradas vias que do tipo escadinhas ou elevadores/funiculares, pois a 

versatilidade da bicicleta assim o permite. 

                                                                 
33 Decreto-Lei n.º 113/2008 de 1 de Julho. 
34 Ver Anexo D.3.3 Comportamento em meio urbano. 

Validar os modelos sugeridos num SIG que sugere o melhor percurso de A a B 

Delinear e caracterizar perfis de utilizadores de bicicleta e comparar os seus modelos de 
preferências nas escolhas de percursos 

Questionar os utilizadores de bicicleta de Lisboa 
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Para este trabalho de selecção dos eixos cicláveis contribuiu a experiência pessoal da autora enquanto 

ciclista em Lisboa, tanto pela percepção subjectiva de segurança, quanto pelo conhecimento da relevância 

topológica de alguns eixos enquanto atalhos, que complementam e adensam a rede. 

Optou-se por modelar apenas uma área do concelho de Lisboa. A área escolhida para aplicar o gerador de 

percursos foi pensada de modo a satisfazer os seguintes requisitos: 

 Variedade altimétrica 

 Vários níveis de declive 

 Diversidade de tipo de pavimento 

 Presença de ciclovias 

 Diversidade de funções urbanas (residenciais, serviços, comerciais, equipamentos) 

 Abrangência de diferentes níveis da hierarquia da rede viária 

Considera-se que a malha urbana de Lisboa, orgânica e ortogonal, é uma boa base para os testes a realizar 

com o modelo SIG, pois faz com que existam inúmeras alternativas entre dois pontos, ao contrário de uma 

malha totalmente ortogonal. 

Segundo Hochmair (2005), uma rede com uma área de aproximadamente 8 km2 é adequada e suficiente 

para a simulação de deslocações urbanas em bicicleta. Para a escolha da área de estudo foi definida uma 

circunferência com diâmetro de 4 km, e seleccionada a área da cidade que melhor verificava todos os 

critérios acima referidos. A área escolhida corresponde a uma irradiação de 2 km a partir do Largo de Dona 

Estefânia, abrangendo Entrecampos, Avenidas Novas, Marquês de Pombal, Rato, Praça de Espanha, 

Campolide, Av. da Liberdade, Av. Almirante Reis, Rossio, Restauradores, Alto de São João e Graça. 

Finalmente, a rede foi aferida aos limites administrativos, alargando-se de forma a incluir toda a área das 

freguesias abrangidas pela circunferência (Cartograma 4.2). 

 

Cartograma 4.1 – Circunferência de raio de 2 km inscrita na cidade de Lisboa 
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Cartograma 4.2 – Área de estudo, que abrange 16 freguesias do concelho de Lisboa 

Da rede viária, fornecida pelo Departamento de Informação Geográfica e Cadastro da CML, foram 

eliminados alguns eixos não relevantes para a análise (vias interiores de vilas e bairros, alguns becos) tendo 

resultado um grafo com 3330 arcos e um comprimento total de 276,77 km. 

4.2.2 Modelação das características das vias na rede 

Aos arcos da rede foram atribuídos custos dependentes de variáveis que podem ou não ser um critério na 

escolha de percursos urbanos para bicicleta. Na Tabela 4.1 apresentam-se, para cada uma dos critérios de 

preferência sugeridos no inquérito, um conjunto de considerações acerca de: 

 Indicação do nome da variável e o seu objectivo de integração na função de custo 

 Uma solução para a sua forma de quantificação, ou como traduzir em custo 

 Uma solução de método de recolha de informação e/ou a sua fonte de dados 

 O grau de dificuldade (subjectivo) na sua integração no modelo, tanto na tradução em custo de 

atravessamento, como na recolha de dados ou ainda na sua aplicação no SIG 

 A sua relevância para a escolha de percursos, com base nos resultados do inquérito 

 A sua forma genérica de aplicação em SIG 

 Outras observações 

O sentido das vias foi também caracterizado como um outro atributo dos arcos, por constituir uma 

aproximação à realidade na modelação da rede, mas não como variável determinante na escolha de 

percursos. 

As considerações tecidas a propósito dos factores levam em linha de conta a circulação durante o dia. 

Naturalmente que a deslocação durante a noite faz com que alguns factores não tenham expressão e que 

outros tenham de ser introduzidos, como por exemplo o nível de iluminação nocturna. 

A consideração da variável para a função de custo a entrar no algoritmo de menor custo depende da 

avaliação do seu grau de dificuldade e da relevância para a escolha de percursos. 
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Tabela 4.1 - Considerações acerca da aplicação num SIG dos critérios de preferência na escolha de percursos 

Critério Como traduzir em custo 
Fonte ou método de 

levantamento de 

dados 

Grau de 

dificuldade 

Relevância para a 

escolha do 

melhor percurso 

Como aplicar no SIG Observações 

Rapidez 

Minimização da distância 

Directamente dependente do 

comprimento da via [m]. Admite-se 

que a velocidade é constante, o tempo 

de percurso para cada via não varia, 

depende apenas do seu comprimento  

Os eixos viários 

georreferenciados e 

actualizados foram 

cortesia da CML. 

Fácil Muito relevante Calcular o comprimento 

real da via (3D). 

É um dos parâmetros 

intrínsecos da função de 

custo. 

 

Inclinação das vias 

Minimização dos declives 

Inclinação % (diferença de altimetria 

entre os nós / comprimento do 

arco)*100 

O seu custo de atravessamento é linear 

à extensão das vias. É penalizado caso 

a inclinação seja no sentido ascendente 

da via, e beneficiado no sentido 

descendente. 

MDT da área de estudo 

com células de 10 m, 

cedido por IGP 

Fácil Muito relevante Interpolação dos nós da 

rede no MDT e 

determinação das cotas 

iniciais e finais de cada 

arco. Cálculo do declive. 

Variar consoante o 

sentido de 

atravessamento da via. 

O algoritmo não considera a 

acumulação dos declives, o que 

poderá tornar a sugestão de 

percursos pouco verosímil, pois a 

rede divide os arcos pelas suas 

intersecções, e uma rua/avenida 

real pode estar representada na 

rede como um conjunto de vários 

arcos. 

Tipo de pavimento 

Minimização do 

desconforto 

Associar cada tipo (betuminoso ou 

empedrado) a um certo custo. 

Apenas se consideraram os tipos  

“betuminoso” ou “empedrado” (não se 

consideraram outros tipos como: 

calçada portuguesa, terra batida, 

mármore ) 

No local Médio Relevante Atributos associados aos 

arcos  

Combinação deste atributo com 

o estado de conservação do 

pavimento e com existência de 

carris. Uma medição mais 

rigorosa da resistência à 

progressão, aderência, 

trepidação exige investigação 

complementar. 

Estado de conservação 

do pavimento 

Minimização do 

desconforto 

Associar cada tipo (sem perturbações e 

com perturbações) a um custo. 

No local Médio Relevante Atributos associados aos 

arcos 

Combinação deste atributo com 

o tipo de pavimento e com 

existência de carris. 

Existência de carris 

Evitar vias com carris 

Existir ou não carris na via, mesmo que 

desactivados 

No local Médio Pouco relevante Atributo binário 

associado aos arcos 

Combinação deste atributo com 

o tipo e estado de conservação 

do pavimento. 
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Critério Como traduzir em custo 
Fonte ou método de 

levantamento de 

dados 

Grau de 

dificuldade 

Relevância para a 

escolha do 

melhor percurso 

Como aplicar no SIG Observações 

Segurança na circulação 

Maximização da 

segurança na circulação 

Subjectivo. 

Sugere-se a utilização da hierarquia da 

rede viária como referência, mas 

outros atributos poderiam ser 

considerados, tais como pontos negros 

de acidentes. 

Hierarquia da rede viária 

que é um indicador das 

velocidades médias e 

tráfego automóvel 

expectáveis em cada via. 

Rede de ciclovias e zonas 

pedonais. 

Difícil Muito relevante Combinação de atributos 

associados aos arcos 

Desenvolvimento futuro: 

avaliação e tradução da 

segurança na circulação de uma 

forma mais aproximada à 

realidade do ciclista. 

Segurança em termos de 

criminalidade 

 Por eixo ou zonamento. 

Depende dos dados 

disponíveis 

Difícil Pouco relevante   

Existência de ciclovias 

Maximização da parte do 

percurso que é 

percorrido em ciclovias 

Existir ou não ciclovia na via, quer seja 

completamente segregada quer seja ao 

nível da faixa de rodagem traduzir-se-á 

sempre por uma redução do custo face 

à circulação na faixa de rodagem 

automóvel. 

Rede de ciclovias. CML Fácil Muito relevante Como um novo arco na 

rede e como um atributo 

binário do arco. 

Considera-se neste protótipo que 

todas as ciclovias são bi-

direccionais por questões de 

simplicidade da modelação, mas 

é possível modelar ciclovias uni-

direccionais. 

Simplicidade do trajecto 

(nº de viragens) 

Minimização do nº de 

viragens 

Nº de viragens com mais de 30º 

durante todo o percurso 

Rede viária Médio Pouco relevante Integração do nº de 

viragens no algoritmo 

Difícil de aplicar caso o SIG não 

dê como output caminhos 

distintos. 

Estacionamento no 

destino 

 Localização dos 

estacionamentos – CML 

Fácil Pouco relevante Buffer de 30 m ao arco 

de chegada e intersecção 

com ponto de 

estacionamento. 

 

Congestionamento Através de factor multiplicativo que 

penaliza a velocidade média em cada 

arco. 

  Pouco relevante  Este custo pretende traduzir a 

dificuldade de progressão da 

bicicleta relativamente a uma 

situação de não 

congestionamento 
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Critério Como traduzir em custo 
Fonte ou método de 

levantamento de 

dados 

Grau de 

dificuldade 

Relevância para a 

escolha do 

melhor percurso 

Como aplicar no SIG Observações 

Semaforização Penalização de custo, não dependente 

da extensão do arco, mas dependente 

da complexidade do cruzamento que 

se traduz na fracção de tempo de 

verde disponível. 

  Irrelevante Atributo no arco 

(extremidade) no caso de 

ser uma via de nível 

inferior na hierarquia da 

rede viária 

 

Velocidade de circulação 

dos automóveis 

Custo dependente da categoria de 

velocidade máxima permitida em cada 

via (30, 50 ou 80 km/h) 

PDM Lisboa, hierarquia 

da rede viária 

Médio Relevante Atributo do arco Aproximação às velocidades 

médias realmente praticadas em 

cada via 

Passagem frequente de 

autocarros 

Penalização do custo em vias com 

passagem frequente de autocarros 

Mapa das carreiras de 

autocarro, Carris 

Médio Irrelevante Atributo do arco Não significa que estejam a 

passar autocarros 

continuamente. 

Zonas de tráfego 

pedonal intenso 

 Delimitação das zonas de 

maior afluência pedonal e 

identificação de vias 

exclusivamente pedonais 

Médio Irrelevante Atributo do arco  

Existência de actividades 

comerciais 

 Por zonamento Difícil Irrelevante  Embora a actividade comercial se 

possa reflectir na fluidez e 

segurança dos percursos tem 

sobretudo interesse como 

critério de preferência. 

Desafio do percurso Subjectivo  Difícil Pouco relevante   

Calorias consumidas Associação a declive e extensão do 

arco 

 Médio Irrelevante Atributo do arco, é 

sumativo 

 

Paisagem agradável Subjectivo. 

Proximidade de espaços verdes, vias 

arborizadas, miradouros ou existência 

de pontos de vista sobre a cidade 

beneficia o custo de atravessamento 

No local Difícil Relevante Pode ser um atributo do 

arco de raiz, ou um 

processo iterativo com 

os inputs dos utilizadores 

do sistema 

O bike route planner “Cycle 

Vancouver” (Su et al., 2010) 

considera a passagem por 

espaços verdes, com base em 

imagem de satélite do coberto 

vegetal. 
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Critério Como traduzir em custo 
Fonte ou método de 

levantamento de 

dados 

Grau de 

dificuldade 

Relevância para a 

escolha do 

melhor percurso 

Como aplicar no SIG Observações 

Poluição do ar  Postos de medição de 

partículas pesadas, APA – 

QualAr 

Fácil, mas 

apenas tem 

significado 

com uma 

dimensão da 

rede de 

postos de 

medição que 

o justifique 

Relevante  A cidade de Lisboa tem apenas 4 

postos de medição da qualidade 

do ar em vias de tráfego, 

localizando-se apenas 3 na área 

de estudo. Esses dados nunca 

seriam atributos dos arcos, mas 

sim de “áreas de abrangência”. 

Bastante questionável pela 

inverosimilhança que resulta. 

Ruído / Silêncio  Mapa de ruído, PDM 

Lisboa, CML 

Difícil Pouco relevante Atributo variável do arco  

Vento   Difícil Irrelevante Atributo variável do arco  

Sombra / Sol A prolongada exposição ao sol, quando 

conjugada com a temperatura (que 

depende da época do ano mas pode 

ser lida em cada momento através dos 

sites específicos) incrementa o esforço 

e consequentemente o custo de 

deslocação. 

MDT da área de estudo 

com células de 25 m com 

simulação altimétrica dos 

edifícios e modelos de 

simulação de irradiação 

solar no espaço público 

Difícil Irrelevante Atributo variável do arco É variável, depende da estação 

do ano, do período do dia, da 

temperatura e do estado do 

tempo. 

Sentidos das vias  Pelo PDM de Lisboa, 

classificar as vias pela sua 

hierarquia da rede viária. 

Na área de estudo 

existem cerca de 30 vias 

com nível superior a 4 

(acesso local). 

Médio Cerca de 50% dos 

utilizadores de 

bicicleta utiliza vias 

em sentido 

contrário (Anexo 

D.3.3) 

Modelar sentidos na 

rede 

Avaliação de quais as vias que se 

consideram aceitáveis que sejam 

percorridas em sentido contrário. 

Consideraram-se os sentidos das 

vias apenas para as de nível 1, 2 e 

3 da hierarquia da rede viária. 
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Deve alertar-se que as características das funções de custo, associadas a alguns dos factores acima 

enunciados, não são hoje ainda conhecidas na literatura científica sobre o tema, representando claramente 

indicações para investigação futura. 

Apesar da relevância das variáveis poluição do ar e velocidade de circulação dos automóveis, optou-se por 

não as considerar na função de custo: a primeira, pela dificuldade de obtenção de dados e 

operacionalização de um método verosímil no modelo; já quanto à variável velocidade de circulação dos 

automóveis, considerou-se implícita na variável segurança na circulação. 

Assim, as variáveis seleccionadas para a função de custo são: rapidez, inclinação das vias (declive), tipo e 

estado de conservação do pavimento (pavimento), segurança na circulação (segurança), existência de 

ciclovias (ciclovias) e paisagem agradável (paisagem). 

4.2.1 Algoritmo e função de custo 

Tal como é sugerido por Hochmair (2004), admitir-se-á de modo idêntico, como pressuposto, que o modelo 

que traduz as escolhas de percursos urbanos por ciclistas se baseia num modelo de agregação aditiva, que é 

por natureza de base compensatória. Significa isto que se admite a mútua compensação entre critérios e 

que isso traduz o sistema de preferências dos ciclistas. Neste tipo de modelos, como exemplo, poderão 

existir dois caminhos, em que o primeiro tem um melhor desempenho na distância e pior no declive, e o 

segundo um pior desempenho na distância e melhor no declive, embora ambos os caminhos tenham igual 

custo por haver uma mútua compensação dos seus critérios, pelas ponderações atribuídas. 

O algoritmo do caminho mais curto não sugere caminhos alternativos, mas apenas um caminho óptimo, ou 

seja aquele cuja soma dos custos de cada arco do percurso é o menor, mesmo que por vezes existam 

caminhos alternativos bons. 

Para cada arco, o seu custo (abstracto) de atravessamento é calculado por: 

   ∑  
 
     (      )

 

 

em que: 

 , critério relevante para a escolha de percursos {rapidez, declive, segurança, pavimento, ciclovias, 

paisagem agradável} ou {1;2;3;4;5;6} 

 , perfil do utilizador {Principiante, Desporto, Commuter} 

  
 

, ponderações atribuídas por   para o critério   

  , factor de custo 

 (      ), custo base ou de referência, em função da extensão       e velocidade média 

        ⁄   de atravessamento de cada arco, em unidade de tempo     .  

e: 

    , função de custo     para o critério   
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Logo, para cada arco: 

     

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
    

O problema de caminho de menor custo obriga à uniformização da escala de desempenho dos critérios 

apresentados anteriormente. Para tal, para cada um deles foi descrito um factor de custo   ( ) que traduz 

o desempenho do critério num custo uniforme de atravessamento, expresso em tempo, como apresentado 

na seguinte tabela. 

Tabela 4.2 – Função de factor de custo associada a cada critério 

Critério   Abreviatura Função de factor de custo 

Rapidez rap      

Declive dec        (   ) 

Pavimento pav        ( ) 

Segurança seg        ( ) 

Ciclovias cic        ( ) 

Paisagem pais         ( ) 

Logo: 

     [      

 
  

   
(   )      

   
   

( )       
   

   
( )      

 
  

   
( )       

 
  

    
( )] 

O custo de atravessamento para cada arco é expresso em segundos virtuais. Admite-se um custo de 

atravessamento de referência para o seguinte conjunto de condições: 

        
  
⇐  {                                                                    

               } 

A caracterização dos factores de custo e as funções de custo para cada critério, apresentam-se com detalhe 

em seguida. 

4.2.1.1 Rapidez 

Admite-se uma velocidade média do ciclista urbano de 15 km/h. A rapidez é linear à extensão do arco. 

O seu custo é o próprio tempo de atravessamento, em velocidade constante, logo     . 

Equação 4.1 – Função de custo da rapidez 

     
     

     ⁄  
        

com                         

4.2.1.2 Declive 

Por norma, os ciclistas preferem vias com declives descendentes, tendo aversão às vias com declives 

ascendentes acentuados.  

O declive entra na função de custo como um tradutor do esforço do ciclista – quantidade de energia que 

um ciclista tem de despender para se deslocar numa via com um certo declive –, fazendo com que o tempo 
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de atravessamento aumente no caso dos eixos com declive ascendente. Nos eixos com declive 

descendente, o esforço reduz-se e a velocidade teórica aumenta, reduzindo o seu tempo de 

atravessamento da via. 

Por vezes é mais eficiente percorrer uma distância maior com vias de declive menos acentuado em vez de 

percorrer uma via com um declive acentuado e distância mais curta. Outras vezes a distância extra a 

percorrer para vencer o desnível não compensa tanto e o ciclista opta por subir a via com declive mais 

acentuado levando a bicicleta à mão. Considerou-se a penalização máxima do custo de atravessamento em 

10 vezes para esta situação, ou seja, para eixos com uma inclinação superior a 20%.  

 

Gráfico 4.1 – Declive desejável e aceitável para subidas em bicicleta, consoante a sua extensão35 

Ainda assim, existem situações em que o caminho de menor custo encontrado pelo algoritmo inclui vias 

com penalização máxima. Num ensaio realizado apenas com a função de custo do declive (Cartograma 4.3), 

o caminho de menor custo encontrado entre os Restauradores e o Jardim do Torel inclui a Calçada do Lavra, 

com uma inclinação média de 26%, mesmo que o custo de atravessamento deste troço tenha sido agravado 

10 vezes. 

 

Cartograma 4.3 – Percurso e respectivo perfil altimétrico entre os Restauradores e o Jardim do Torel com base na 
função de custo do declive. 

                                                                 
35 Fonte: Austroads (2009, p. 41) 
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Fotografia 4.1 - Ciclistas subindo a Calçada do Lavra (em Lisboa) com a bicicleta à mão36 

As vias com declive muito acentuado constituem um problema não só para as subidas mas também para as 

descidas, pois uma falha mecânica nos travões pode originar uma situação perigosa para o ciclista, que 

também tem de despender algum esforço e perícia para manter o equilíbrio da bicicleta e controlar o risco 

acrescido. 

 

Fotografia 4.2 - Rua mais inclinada do mundo, com 35% de inclinação. Baldwin Street, Dunedin, Nova Zelândia. 

Os eixos descendentes resultam sempre em benefício para o ciclista. Porém, este benefício não é linear, 

diminuindo a partir de valores de inclinação superiores a 13%. 

Com este factor de custo do declive pretende-se penalizar o custo das vias com declive ascendente e 

beneficiar o custo das vias com declive descendente. Para a modelação deste custo foi necessário 

considerar o sentido das vias, no grafo. 

Com base num modelo digital do terreno (MDT) com resolução espacial de 10 m (suficiente para a aplicação 

do caso de estudo), interpolaram-se os nós da rede de modo a obter as cotas de início e fim de cada arco, e 

com base nesses valores foi calculado o declive. Obteve-se assim esta grandeza associada a cada arco da 

rede da área de estudo (Cartograma 4.4). 

 

                                                                 
36 Fonte: http://massacriticapt.net, acedido em 20.03.2012 

http://massacriticapt.net/
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Cartograma 4.4 – Declives dos arcos das vias na área de estudo 

Em Lisboa, a percentagem de vias “perfeitamente cicláveis” em ambos os sentidos, isto é, com declive 

inferior a 3%, é de 53,86%. Na área de estudo considerada, 54,14% dos eixos viários são “perfeitamente 

cicláveis”, um valor semelhante ao do resto da cidade. Já os eixos viários com declive inferior a 5% 

(“satisfatórios”) representam 73,3% dos eixos da área de estudo. Tal como se observa no Gráfico 4.2, são 

relativamente raros os casos de declives extremamente acentuados na área de estudo. 

 

Gráfico 4.2 – Histograma dos declives das vias da área de estudo 

Após um processo iterativo, que considerou os ábacos de esforço do ciclista em função do declive sugeridos 

pelo CEAP (s.d.), AASHTO (1999) e Austroads (2009, p. 41) e também uma fórmula de custo desenvolvida 

por Price & Entrada/San Juan Inc (2008), foi construída uma função que modela o factor declive com base 

no declive e extensão de cada segmento de via (Equação 4.2). Esta função, não simétrica e não monótona, 

reproduz as características essenciais da relação declive/esforço. 
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Equação 4.2 – Função de factor declive 

 

Para além desta função, aplicou-se um segundo conjunto de critérios, que agravam o custo de 

atravessamento dos arcos ascendentes que tenham uma extensão superior a      . São assim penalizados 

por acumulação de esforço os eixos com declive entre 0 e 20 no sentido ascendente.  

 

 

Gráfico 4.3 – Representação gráfica da função declive-esforço, em escala logarítmica 

Resultou assim uma função de factor de custo, que beneficia mais as pequenas descidas do que prejudica as 

pequenas subidas. 

A partir de uma determinada inclinação no sentido ascendente, o arco tem a penalização máxima em 

função do seu declive e distância, a partir da qual deixa de compensar seguir montado na bicicleta. Deste 

modo o factor declive prejudica em 10 vezes o custo de atravessamento dessa via. 

Como exemplo, no Cartograma 4.5 estão representadas as vias da área de estudo cujo custo de 

atravessamento no sentido ascendente é o dobro do custo da sua distância em situação de declive nulo, ou 

seja, demoram o dobro do tempo a ser percorridas, com base na função de factor declive elaborada. 
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Cartograma 4.5 – Vias com custo de atravessamento superior a 2t (representadas a roxo), com base na função de 
factor declive 

O custo foi modelado para os dois sentidos da via, tirando partido da capacidade do software utilizado em 

diferenciar os custos, consoante a via é percorrida num sentido ou no outro, aquando do cálculo do 

caminho de menor custo. 

A Equação 4.3 traduz a função de custo do declive, em que o custo de atravessamento ( ) é multiplicado 

pelo factor de custo do declive, sendo este uma função do declive ( ) e da extensão das vias ( ). 

Equação 4.3 – Função de custo para o declive 

         (   )    

Deve aqui referir-se que a natureza do algoritmo do caminho de menor custo de Dijkstra, implementado no 

software comercial utilizado, não considera a acumulação sequencial de declives ao longo de um dado 

trajecto, aspecto relevante para a selecção de percursos cicláveis na prática. 

Para subidas extensas, que agregam vários arcos ascendentes, o custo é atribuído individualmente a cada 

arco, não sendo acumulável para toda a extensão. Por exemplo, se um indivíduo subir uma avenida com 

800 m de extensão com uma inclinação média de 5%, despende um esforço considerável. Mas se a 

representação dessa mesma avenida na rede for um conjunto de várias vias de menor extensão, devido às 

suas intersecções, o algoritmo ignora o esforço acumulado, iniciando uma nova via com o mesmo declive 

como se fosse o primeiro trajecto.  
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Figura 4.6 – Exemplo do problema de acumulação do declive – o esforço acumulado pela subida sequencial dos 
quatro segmentos não é considerado. 

Na realidade, a extensão de um eixo ascendente reflecte-se num maior desgaste físico do ciclista (i.e. 

menor disponibilidade aeróbica). Por outro lado, quando a uma descida se sucede uma subida, o ciclista 

pode “aproveitar o embalo” reduzindo o esforço em parte da subida, facto que também não é integrável no 

algoritmo. Todas as opções de caminho devolvidas pelo algoritmo são realizadas como se o ciclista não 

tivesse memória do arco anterior. 

Porém, este problema do algoritmo é minimizado se tivermos em conta a paragem obrigatória nos 

semáforos, nos nós da rede, o que não permite aproveitar o embalo e atenua o esforço despendido pelo 

ciclista nos percursos ascendentes. 

 

4.2.1.3 Pavimento 

O tipo de pavimento e o seu estado de conservação são indicadores do conforto de circulação numa via. 

Para os ciclistas este critério é importante, principalmente para bicicletas com pneus mais finos ou sem 

suspensão. 

Um bom pavimento é normalmente suave e sem perturbações, como buracos, fendas ou remendos. Os 

pavimentos empedrados (normalmente irregulares) com perturbações e com carris são os piores que um 

ciclista pode encontrar no seu percurso, embora se trate de situações comuns na cidade de Lisboa. 

 

Fotografia 4.3 – Exemplo de um pavimento desfavorável para um ciclista, em Lisboa37 

                                                                 
37 Fonte: http://www.cenasapedal.com/2012/04/26/a-melhor-bicicleta-para-lisboa/, acedido em 09.06.2012 

http://www.cenasapedal.com/2012/04/26/a-melhor-bicicleta-para-lisboa/
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Os resultados do inquérito também mostram que 40% dos acidentes com velocípedes têm como origem o 

mau estado do pavimento, carris de eléctrico ou obstáculos na via, que são situações que se podem 

georreferenciar de modo a, consoante o grau de valorização deste critério para o utilizador, penalizar o 

custo de atravessamento dessa via em função da presença destas situações. 

 

Fotografia 4.4 – Exemplos de perturbações no pavimento38, obstáculos na via39 e empedrado com carris de 
eléctrico40, respectivamente. 

Entendeu-se ser suficiente (por agora) distinguir o tipo de pavimento por “betuminoso” ou “empedrado”, o 

seu estado de conservação por “ter” ou “não ter perturbações”, e assinalar a presença ou ausência de carris 

de eléctrico. 

 

Cartograma 4.6 – Diferentes tipos de pavimento na área de estudo 

Admite-se que para condições normais (betuminoso sem perturbações e sem carris), o custo de 

atravessamento não é penalizado, sendo-o nos restantes casos, tal como indicado na Equação 4.4. 

                                                                 
38 Fonte: Manual del ciclista Urbano (Garcia et al., 2011) 
39 Idem. 
40 Fonte: http://massacriticapt.net/?q=system/files/bff_lisboa_2009-28.jpg, acedido em 09.06.2012 

http://massacriticapt.net/?q=system/files/bff_lisboa_2009-28.jpg
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Equação 4.4 – Função do factor pavimento 

 

A função de custo do pavimento é então apresentada na Equação 4.5 em que o custo de atravessamento 

(tempo) é multiplicado pelo factor de custo do pavimento. 

Equação 4.5 – Função de custo do pavimento 

         ( )    

4.2.1.4 Segurança 

A segurança na circulação é um factor que depende a percepção subjectiva do utilizador, que por sua vez 

depende de inúmeras outras componentes que não são atributos físicos da rede mas do próprio estado de 

espírito do utilizador. 

Optou-se por representar a variável segurança enquanto atributo da rede recorrendo a um descritor 

simples de avaliar e que reflicta esta dimensão. O descritor escolhido foi a hierarquia da rede viária, por ser 

um bom indicador da velocidade e tráfego médios de cada via, factores relevantes para a segurança, e já 

utilizados por CERTU (2008) na selecção do tipo de infra-estruturas a aplicar para a promoção da segurança 

dos ciclistas.  

Para a área de estudo foi considerada a hierarquia da rede viária proposta pelo IMTT e PDM de Lisboa, 

tendo-se agregado os níveis 4 e 5 (rede local) e acrescentado dois níveis de hierarquia inferior que 

correspondem a espaços sem tráfego automóvel, designadamente, ciclovias e vias pedonais. 

 

Figura 4.7 – Níveis da hierarquia da rede viária41 

A área de estudo abrange eixos viários com hierarquia entre o nível 2 e o nível 5. 

                                                                 
41 Fonte: IMTT (2011b). 
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Cartograma 4.7 – Rede viária hierarquizada42 na área de estudo 

Para a função do factor de segurança (Equação 4.6) foram seleccionados valores que penalizam o seu custo 

de atravessamento nos níveis superiores à rede local, beneficiando os atravessamentos por ciclovias e vias 

pedonais. As vias de acesso local (níveis 4 e 5) não sofrem alteração de custo. 

Equação 4.6 – Função de factor segurança 

 

A função de custo do segurança é apresentada na Equação 4.7 em que o custo de atravessamento (tempo) 

é multiplicado pelo factor de custo da segurança. 

Equação 4.7 – Função de custo da segurança 

         ( )    

4.2.1.5 Ciclovias 

Os resultados do inquérito demonstram que as ciclovias são consideradas como um critério bastante 

relevante nas escolhas de percursos, pelo que foram consideradas na função de custo quer no factor 

segurança, acima referido, quer como um critério per se. 

                                                                 
42 Base: PDM de Lisboa (CML, 2011) 
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Por ser um atributo binário dos arcos da rede, a função factor ciclovia assume apenas dois valores. 

Considera-se que o custo de atravessamento não sofre alteração caso não exista uma ciclovia. Caso 

contrário, o custo é beneficiado na razão de 0.6. 

Equação 4.8 – Função do factor ciclovias 

    ( )  {
                          

                        
 

Equação 4.9 – Função de custo das ciclovias 

         ( )    

4.2.1.6 Paisagem agradável 

A paisagem agradável constitui também um critério de escolhas de percursos, bastante subjectivo e difícil 

de quantificar e modelar, mas é relevante nas deslocações com motivação de passeio ou lazer. 

De um modo simples, para o caso de estudo consideraram-se as vias com árvores de alinhamento, pelo seu 

maior conforto bioclimático e, pela dimensão cénica, as vias próximas de parques, jardins e miradouros (até 

20 m) ou que a eles confluam. 

 

Cartograma 4.8 – Vias com paisagem agradável na área de estudo 

Sendo um atributo binário dos arcos, as vias com paisagem agradável beneficiam de uma redução de 25% 

no seu custo de atravessamento, tal como é descrito na Equação 4.10, não afectando negativamente as 

restantes vias sem paisagem agradável. 
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Equação 4.10 – Função do factor paisagem 

     ( )  {
                         

                  
 

A função de custo da paisagem é apresentada na Equação 4.11, em que o custo de atravessamento (tempo) 

é multiplicado pelo factor de custo do da paisagem. 

Equação 4.11 – Função de custo da paisagem 

           ( )    

4.2.1.7 Ponderação do custo  

Após a construção das funções de custo para os vários critérios, é necessário combiná-las e ponderá-las 

pela relevância que lhes é atribuída pelos diferentes perfis de utilizadores de bicicleta, previamente 

estabelecidos. As ponderações que traduzem a importância dos critérios para cada perfil representam uma 

componente de decisão compensatória no modelo, e a sua soma deverá ser igual a 1. 
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A ordenação dos factores de custo (Tabela 4.3), em termos de relevância para a ponderação do custo de 

atravessamento de cada via, foi definida após alguns ensaios do modelo em itinerários conhecidos, tendo 

os valores sido calibrados de forma a corresponderem a opções de trajecto habituais entre os utilizadores. 

Tabela 4.3 - Ponderação do custo de atravessamento dos arcos em função das características da rede viária 

Critério 
Tipo de 
variável 

Intervalo de ponderação do 
custo 

Rapidez contínua 1 

Declive contínua 0,1 - 10 

Pavimento discreta 1 ; 1,5 ; 2 ; 3 

Segurança discreta 0,75 ; 0,8 ; 1 ; 1,5 ; 2 

Ciclovias binário 0,6 ; 1 

Paisagem agradável binário 0,75 ; 1 

 

Este processo iterativo, de maximização da verosimilhança dos percursos gerados pelo modelo, assentou na 

recolha de opinião de um conjunto de ciclistas experientes, aos quais foi solicitado o feedback face ao 

itinerário sugerido pelo modelo numa deslocação entre dois pontos/locais. 

Desta ponderação do custo de atravessamento da rede, apenas em função das suas características, resultou 

um mapa base de custo. Sobre este mapa, pretende-se que o modelo calcule percursos adaptados aos 

diferentes perfis de utilizador, em função das suas preferências. 
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Os perfis dos diferentes utilizadores - “Principiante”, “Desporto fim-de-semana” e “Commuter” – são 

ponderados através do parâmetro   da função de custo, de acordo com os valores expressos na seguinte 

tabela. 

Tabela 4.4 – Parâmetros   
 
 de cada variável consoante o perfil do utilizador de bicicleta, para a função de custo 

       
        

Principiante Desporto Fim Semana Commuter 

Rapidez 0,1396 0,1894 0,2892 

Declive 0,1734 0,1703 0,2380 

Pavimento 0,0741 0,0837 0,1148 

Segurança 0,2497 0,2581 0,1696 

Ciclovias 0,2119 0,1670 0,1032 

Paisagem agradável 0,1513 0,1315 0,0853 

Estes parâmetros foram normalizados de modo a que a sua soma, para cada perfil, fosse igual a 1. 

Verifica-se porém que as diferenças que existem não são significativas a esta escala, o que poderá originar 

uma indiferença nos percursos obtidos com base nestas ponderações, para cada perfil de utilizador. 

 

Gráfico 4.4 - Relevância de cada variável na escolha de percursos para os diferentes perfis de utilizador, representada 
através do seu peso na função de custo 

 

4.2.2 Testes ao modelo SIG 

Para cada perfil de utilizador, foi corrida a função de custo com vista a gerar um mapa do custo unitário de 

atravessamento dos eixos da área de estudo, obtendo-se os mapas de isocustos, abaixo apresentados. 
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Cartograma 4.9 – Mapa de isocustos unitários do 

perfil “Principiante” 

 
Cartograma 4.10 - Mapa de isocustos unitários do 

perfil “Desporto Fim-de-semana” 

 
Cartograma 4.11 - Mapa de isocustos unitários do perfil “Commuter” 

Estes mapas são uma representação aproximada do mapa mental que os diferentes utilizadores têm da 

área de estudo, em função do custo de atravessamento dos eixos da rede. 

Encontram-se diferenças significativas entre o perfil Commuter e os restantes, que se devem ao facto de o 

primeiro não associar um sobrecusto às vias de hierarquia inferior (descritor usado para o factor 

segurança). Já entre os perfis Principiante e o Desporto fim-de-semana não se encontram diferenças 

significativas na representação do custo de atravessamento dos diversos eixos da área de estudo (mapa 

mental). 

Apesar de existirem diferenças nos perfis dos utilizadores e suas preferências nas escolhas de percursos, tal 

não se reflecte na sugestão de percursos no modelo SIG. Este facto pode também estar relacionado com a 

escolha da área de estudo. 
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Fora efectuados vários testes ao modelo SIG, procurando diferentes zonas da área de estudo, que 

abrangessem diferentes características das vias para os vários critérios, que pudessem sugerir diferentes 

percursos para os perfis de utilizadores. De seguida apresentam-se alguns dos testes realizados. 

Teste 1 

No teste 1 procurou-se aferir os trajectos numa zona com mistura de vias de níveis hierárquicos distintos, 

alguns declives e eixos arborizados. Os extremos situam-se na Av. Alexandre Herculano e Largo D. Estefânia. 

 

Cartograma 4.12 – Percurso entre a Av. Alexandre Herculano e o Largo Dª. Estefânia, sugerido para o Principiante, 
Desporto e Commuter, respectivamente 

Este exemplo ilustra a semelhança geral observada entre os percursos sugeridos para os perfis Principiante 

e Desporto, e distinguindo-se contudo do percurso do perfil Commuter por incluírem vias com maior 

segurança, evitando as vias de hierarquia da rede viária de nível superior (Av. Fontes Pereira de Melo e Av. 

Duque de Loulé), mesmo que implique uma distância maior. O factor paisagem agradável não foi 

suficientemente compensatório para influenciar o trajecto sugerido, uma vez que os perfis que mais 

valorizam esta variável optaram por trajectos sem paisagem agradável - eixos não arborizados. Neste caso, 

o factor declive não teve uma notória influência nos percursos (Gráfico 4.5). 

 

Gráfico 4.5 – Perfil altimétrico do teste 1 

Conclui-se com este ensaio que a paisagem não tem peso suficiente no perfil, e que a segurança é um factor 

relevante para a distinção entre o perfil Commuter e os demais. 
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Teste 2 

No teste 2 procurou-se aferir os trajectos numa zona com ciclovia. Os extremos situam-se na R. Marquês de 

Fronteira e Av. Defensores de Chaves. 

 

 

Cartograma 4.13 - Percurso entre a R. Marquês de Fronteira e a Av. Defensores de Chaves, sugerido para o 
Principiante, Desporto e Commuter, respectivamente. A vermelho tracejado estão representadas ciclovias. 

Para uma ligação entre a R. Marquês de Fronteira e a Av. Defensores de Chaves, o modelo volta a sugerir o 

mesmo percurso para os perfis Principiante e Desporto, em contraste com o percurso sugerido para o perfil 

Commuter. A partir deste segundo exemplo observa-se uma clara preferência pela ciclovia por parte do 

Principiante e do Desporto, o que aumenta a distância percorrida, mas que, devido à importância que estes 

perfis atribuem a este factor, resulta num menor custo. O percurso sugerido para o perfil Commuter 

também inclui um troço de ciclovia até que surjam alternativas mais vantajosas para o seu modelo de 

preferências, neste caso compensado pela distância. 

 

Gráfico 4.6 – Perfil altimétrico do teste 2 

Perfil Altimétrico

Ensaio 2

1.6001.4001.2001.0008006004002000

110

105

100

95

90

85

80

75



Gestão da Mobilidade em Bicicleta 

71 

Conclui-se que a presença de ciclovias é um factor diferenciador dos percursos sugeridos pelo modelo para 

os diferentes perfis de utilizadores. 

Os factores que distinguem os perfis Principiante e Deporto do perfil Commuter são sobretudo as ciclovias, 

segurança e paisagem agradável, sendo estes últimos de carácter subjectivo. 

A restrição subjacente ao modelo compensatório (Σwi =1) faz com que diferenças relativas entre os w sejam 

muito próximas e que, consequentemente, sejam muito próximos os custos associados a cada critério. Os 

diferentes critérios têm assim pouca expressão na escolha de percursos nesta área de estudo, e neste 

modelo compensatório. 

Neste sentido ensaiaram-se soluções considerando apenas os factores que revelaram introduzir diferenças 

expressivas nos resultados dos percursos obtidos pelo modelo, ou seja, os factores rapidez, segurança, 

declives e ciclovias.  

Reduziu-se assim a zero os factores de custo associados à paisagem e ao pavimento o que permitiu 

simplificar o modelo SIG face aos dados recolhidos no inquérito, pelas seguintes razões: 

 Pavimento – por ser difícil de quantificar o seu custo e por não apresentar diferenças 

significativas entre os diferentes perfis; 

 Paisagem agradável - por ser difícil de quantificar o seu custo e por ter pouco peso na função 

de custo de cada arco da rede (seria um factor de desempate apenas entre alternativas muito 

semelhantes). 

Nos resultados dos testes anteriores não existem diferenças notórias entre os percursos sugeridos para os 

perfis Principiante e Desporto. As diferenças que existiam nas ponderações das variáveis não são 

suficientemente expressivas para se reflectirem no modelo. Pela semelhança entre os parâmetros das 

variáveis entre o perfil Principiante e Desporto, os exemplos seguidamente apresentados não incluem os 

percursos sugeridos para o utilizador com perfil Desporto. 

Tabela 4.5 - Parâmetros de cada variável consoante o perfil do utilizador de bicicleta, para a função de custo, após 
redução do número de variáveis 

  
Principiante Commuter 

Rapidez 0,1802 0,3616 

Declive 0,2238 0,2975 

Segurança 0,3223 0,2223 

Ciclovias 0,2736 0,1353 
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Gráfico 4.7 - Relevância de cada variável na escolha de percursos para os diferentes utilizadores, após redução do 
número de variáveis 

Teste 3 

No teste 3, o objectivo consistiu em observar as diferenças de percurso sugeridas para os dois perfis, para o 

mesmo par origem/destino. Os extremos situam-se na R. Artilharia Um e Av. Almirante Reis. 

  

Cartograma 4.14 - Percurso entre a R. Artilharia Um (Campolide) e a Av. Almirante Reis (Pç Chile), sugerido para o 
Principiante e Commuter, respectivamente. A vermelho tracejado estão representadas ciclovias. 

Neste trajecto, o percurso sugerido para o Principiante difere por ser 200 m mais extenso, embora cerca de 

metade do percurso seja realizada em ciclovia. Ao Commuter é sugerido um percurso por vias menos 

seguras, mas mais rápido. 

Teste 4 

No teste 4 procurou-se observar os percursos sugeridos para os dois perfis, numa situação de presença de 

ciclovia, em que a distância, segurança e declives são semelhantes. Os extremos situam-se na Alameda D. 

Afonso Henriques e R. Marquês Sá da Bandeira. 

  

Cartograma 4.15 - Percurso entre a Alameda D. Afonso Henriques e a R. Marquês Sá da Bandeira (Gulbenkian), 
sugerido para os perfis Principiante e Commuter, respectivamente. A vermelho tracejado estão representadas 

ciclovias. 
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Mais uma vez, a variável ciclovia acabou por compensar o percurso sugerido para o Principiante, ainda que 

se trate de um percurso 160 m mais extenso em relação ao sugerido para o Commuter. Os declives são 

relativamente idênticos. 

 

Gráfico 4.8 - Perfil altimétrico do teste 4 

Os testes 3 e 4 são semelhantes no sentido em que a opção por ciclovias é expressiva entre os dois perfis. 

Teste 5 

No teste 5 procurou-se observar as diferenças de percurso sugeridas para os dois perfis, para o mesmo par 

origem/destino, em que o declive poderia ser um aspecto diferenciador. Os extremos situam-se na Pç. do 

Chile e Largo da Graça. 

          

Cartograma 4.16 - Percurso entre a Pç. do Chile e o Largo da Graça, sugerido para os perfis Principiante e Commuter, 
respectivamente. 
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Gráfico 4.9 - Perfil altimétrico do teste 5 

Este exemplo demostra que os percursos sugeridos para dois tipos de utilizadores podem ser bastante 

diferentes. No caso do perfil Principiante, este optou por vias mais seguras (de nível inferior) e alguns 

declives acentuados e extensos. Já o perfil Commuter optou por um percurso mais longo mas com declives 

menos extensos, e vias não tão seguras quanto as sugeridas para o Principiante. 

Teste 6 

No teste 6 comparam-se os perfis quanto à rapidez, declive e segurança. Os extremos situam-se na Av. 

Infante D. Henrique (Santa Apolónia) e Pç. Paiva Couceiro. 

 

    

Cartograma 4.17 – Percurso entre a Av. Infante D. Henrique (Santa Apolónia) e a Pç. Paiva Couceiro, sugerido para o 
Principiante e Commuter, respectivamente. 
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Gráfico 4.10 - Perfil altimétrico do teste 6 

Este teste demonstra uma clara diferença entre os percursos sugeridos para os perfis Principiante e 

Commuter, na medida em que o perfil Principiante opta por um percurso com maior segurança em 

detrimento de declives mais acentuados em alguns troços. Já o perfil Commuter opta por um percurso mais 

rápido, com uma diferença na distância total de mais 650 m, e com declives mais progressivos, em 

detrimento de o percurso ser efectuado quase na totalidade por vias de nível 3 da hierarquia da rede viária 

(menos seguras). 

Teste 7 

No caso em que existam vias pedonais que permitam ao utilizador de bicicleta usufruir com maior 

segurança, é sugerido ao utilizador optar por um percurso que as inclua, como o atravessamento de uma 

praça da diagonal. Tal é observável no pequeno percurso testado no teste 7, entre a Av. João XXI e a Av. 

António Serpa. 

 

Cartograma 4.18 - Percurso entre a Av. João XXI e Av. António Serpa, sugerido para o Principiante e Commuter, 
respectivamente. 

Neste caso (Cartograma 4.18), é sugerido ao utilizador Principiante que admita o percurso de 

atravessamento do Campo Pequeno pelas vias pedonais por oferecerem/garantirem maior segurança de 

circulação, mesmo que implique um acréscimo na distância a percorrer. 
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4.2.3 Considerações sobre o modelo 

O objectivo de desenvolvimento de um modelo SIG que sugerisse diferentes percursos para diferentes 

utilizadores de bicicleta, com diferentes sistemas de preferência, parece ter sido atingido. Consideram-se os 

resultados dos testes como uma representação próxima da realidade, embora se reconheça uma necessária 

calibração do modelo e das funções de custo. 

Seguidamente são lançadas algumas pistas para uma calibração do modelo que melhor o aproxime da 

realidade. 

Foi utilizada a mesma velocidade média para cada perfil de utilizadores. Caso o objectivo deste modelo 

fosse indicar o tempo de viagem estimado, tal seria necessário ser alterado, de modo a que o modelo 

fornecesse um output mais realista da duração de cada percurso. Para as comparações de escolhas de 

percursos realizadas, a velocidade média utilizada poderia ter sido qualquer uma, bastando usar a distância 

percorrida de cada percurso. 

A simplicidade do trajecto (número de viragens) não foi considerada um factor relevante na escolha de 

percursos pela amostra do inquérito. O facto de o algoritmo não considerar a continuidade dos percursos, 

dando primazia a percursos directos, por vezes faz com que os resultados estejam pouco próximos da 

realidade, ao sugerir um percurso com muitas viragens. Tal como os utilizadores de veículos automóveis 

consideram a hierarquia da rede viária, optando por vias de nível superior até chegarem próximo do local 

de destino, transpondo-se para uma via de nível inferior (de acesso local, se for o caso) já na parte final do 

seu trajecto. 

Admite-se que a função de custo da paisagem agradável possa não ter sido bem construída, não só pelos 

indicadores considerados, mas também pela limitada quantidade de categorias (binária). 

A variável segurança teve como único indicador a hierarquia da rede viária, o que é um indicador bastante 

redutor para um critério tão complexo e subjectivo. 

Apesar de se considerarem os resultados do teste uma boa aproximação à realidade, seria necessária uma 

análise de sensibilidade aos pesos dos critérios para calibrar o modelo de modo a que este se aproximasse 

ainda mais da realidade e com o tipo (média) de perfis de utilizadores. A análise do inquérito é interessante, 

mas deve ser complementada e calibrada continuamente no SIRCuL, através da recolha e análise de um 

conjunto de percursos realizado para preferências declaradas. 

As preferências declaradas no inquérito nem sempre correspondem à percepção real ou ao que realmente 

é praticado. O peso atribuído a um critério ou a diferença de pesos atribuídos entre dois critérios pode não 

ser realista. 

Para o cálculo dos pesos médios por perfil para os factores de custo, poder-se-ia ter feito a média apenas 

com os utilizadores frequentes no tipo de deslocação mais comum para cada perfil. 

Outra crítica a apontar relaciona-se com as pontuações atribuídas aos critérios pelos inquiridos, pelo 

método de estimação directa (direct rating). Ao critério mais importante o inquirido tinha automaticamente 

de atribuir 10 pontos, quando não é claro que para dois utilizadores de bicicleta que considerem, por 
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exemplo, a segurança como critério mais importante, ambos a valorizem da mesma forma. Para contornar 

este problema, podia ter sido deixado ao cuidado de cada um a escolha de um valor entre 1 a 10 para os 5 

critérios mais importantes, sem fixar 10 pontos ao critério mais importante. 

Outra hipótese para melhor aferir o sistema de preferências (declaradas ou não) dos utilizadores de 

bicicleta através de questionário, seria ter um conjunto de perguntas baseadas em métodos de atribuição 

de pesos aos critérios, tais como o trade-off procedure (juízo quantitativo) ou MacBeth (juízo qualitativo). 

Uma estimação dos pesos dos critérios que se assemelhe à realidade pode ser efectuada com base em 

entrevistas directas a especialistas para uma análise de sensibilidade ao peso dos critérios. 

A área de estudo seleccionada não alberga muitas ciclovias que servissem para melhor testar o modelo. Por 

um lado, porque realmente não são comuns as ciclovias no centro da cidade e, por outro, as ciclovias 

existentes encontravam-se nos limites da área de estudo, raramente servindo como vias de 

atravessamento. Não têm ainda extensão e abrangência suficientes para que a variável se reflicta de forma 

expressiva no modelo SIG. 

Curiosamente, os resultados obtidos apenas com a função de declive aproximam-se bastante da realidade, 

embora não sejam aqui apresentados. 

É também um facto que existem utilizadores que podem não se identificar com qualquer dos 3 perfis, ou 

que necessitem de ajustar, eles próprios, o peso dado a cada variável. Para tal, seria interessante que o bike 

route planner permitisse o ajustamento das ponderações para cada utilizador. Com este passo, o sistema 

poderia ir recolhendo e actualizando o sistema de preferências de cada tipo de utilizador, ou mesmo, caso 

tivesse expressão suficiente, criar um novo perfil de utilizadores de bicicleta. 

Com este modelo desenvolvido sobre uma aplicação SIG pode concluir-se ser possível modelar diferentes 

perfis de utilizadores com razoável ajustamento à realidade. Uma vez que se procurou alguma 

exaustividade em relação aos problemas apontados, uma mais cuidada calibração do modelo poderá 

conduzir a resultados ainda mais verosímeis. É oportuno referir ainda, como futuros desenvolvimentos, a 

possibilidade de automatizar o processo de calibração que o SIRCuL poderia incluir, funcionando enquanto 

agregador de rotas por utilizadores registados (com uma descrição prévia, mas estruturada, do seu perfil). A 

calibração seria progressivamente efectuada com base no feedback dos utilizadores em relação aos 

percursos sugeridos pelo sistema. 
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5 CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

5.1 CONCLUSÕES 

Nos últimos anos tem-se assistido ao crescimento exponencial da utilização da bicicleta como modo de 

transporte, em várias cidades europeias. O planeamento e criação de infra-estruturas de apoio à 

mobilidade ciclável são por vezes feitos sem o recurso aos dados reais dos utilizadores de bicicleta. A 

inexistência de dados sobre a utilização de bicicleta nas cidades portuguesas, embora seja apenas relevante 

quando existam de facto utilizadores ou políticas municipais de incentivo à sua utilização, é uma lacuna 

importante a superar para podermos ter uma consciente tomada de decisão quanto à gestão da mobilidade 

urbana, nomeadamente no que toda à rede ciclável. De modo a preencher esta carência de dados sobre os 

utilizadores da rede ciclável, elaborou-se um questionário dirigido aos utilizadores de bicicleta de Lisboa, e 

conceptualizou-se um sistema de informação, que integra um modelo SIG de escolha de percursos para 

bicicleta consoante o perfil do utilizador, aqui desenvolvido. Este sistema de informação – SIRCuL – foi 

pensado com o objectivo funcionar como plataforma de monitorização da mobilidade em bicicleta para 

apoiar a tomada de decisão por parte da gestão municipal, com base na interacção dos utilizadores de 

bicicleta com o sistema. 

A caracterização dos utilizadores de bicicleta de Lisboa, feita com base numa amostra de cerca de 1000 

inquéritos (um nível de resposta bastante relevante para o nível actual de utilização na cidade), permitiu 

recolher novos dados e informação actualizada acerca da utilização da bicicleta na cidade de Lisboa. 

A análise dos dados recolhidos permitiu concluir que existem pelo menos três perfis distintos de ciclistas, 

com diferenças significativas nas dimensões sócio-demográfica, comportamento na condução, sistemas de 

preferência na escolha de percursos, necessidades e anseios. 

Os resultados do inquérito revelam o reconhecimento, por parte dos utilizadores de bicicleta, da 

pertinência de um bike route planner e de uma plataforma de comunicação entre os utilizadores e a 

entidade gestora da mobilidade (e da infra-estrutura) como ferramenta de participação pública. 
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Com base nos sistemas de preferência dos perfis de utilizadores de bicicleta, desenvolveu-se um modelo 

SIG de sugestão de percursos em bicicleta. As funções de custo formuladas tentam traduzir as 

características das vias e as preocupações mais relevantes dos perfis dos ciclistas nas escolhas de percursos 

entre dois pontos. Embora algumas das funções sejam susceptíveis de aprofundamento pela via da 

investigação experimental, pode concluir-se que o protótipo desenvolvido sugere percursos lógicos e 

diferenciados para perfis de utilizadores, que se crêem coincidentes ou muito próximos dos que 

efectivamente seriam realizados pelos próprios utilizadores. 

Em termos conceptuais foi também proposto um sistema de informação – o SIRCuL – que funciona como 

plataforma de interacção mútua e de partilha de informação entre os utilizadores da rede ciclável e a 

gestão da mobilidade (competências actualmente atribuídas aos Municípios), e que pode constituir um 

suporte importante tanto para a comunidade de utilizadores de bicicleta como para o planeamento e 

gestão da rede ciclável. 

A eficácia e verosimilhança do modelo SIG para a escolha de percursos são determinantes para o sucesso 

do SIRCuL, na medida em que o bike route planner constitui o principal atractivo à sua utilização pelos 

ciclistas. 

Um sistema deste género pode recolher automaticamente e in continuum, informação sobre: 

 as características dos utilizadores de bicicleta; 

 as suas preferências nas escolhas de percursos; 

 as vias urbanas com maior procura ou com maior frequência de utilização pelos ciclistas; 

 acidentes e furtos de bicicletas, permitindo monitorizar os níveis de segurança rodoviária e de 

segurança; 

 as necessidades e sugestões de melhoria de condições na circulação; 

 outras estatísticas. 

O método de recolha de dados proposto por esta via parece ser uma solução eficiente que pode permitir a 

uma câmara municipal colmatar a lacuna de informação, mesmo num contexto de restrição orçamental. 

Embora um sistema deste tipo exija um certo nível de investimento quer para o seu desenvolvimento quer 

sobretudo para a manutenção da aplicação, afigura-se ser uma solução relativamente económica em face 

dos benefícios que podem ser alcançados. 

A gestão municipal da mobilidade passa a dispor de dados para monitorizar a mobilidade ciclável e, assim 

gerir a rede, planeando e decidindo os investimentos (faseados) na melhoria da rede ciclável e na sua 

expansão, num contexto de aumento de procura. Numa situação de aposta num programa de bicicletas de 

uso partilhado (BUP), a informação recolhida pelo SIRCuL poderá ser determinante não só para o 

planeamento da rede de localização de estações de BUP, como da sua gestão ao nível operacional. 

É do interesse de uma câmara municipal avaliar a eficiência e eficácia das suas políticas e medidas, no que 

respeita á promoção da bicicleta como modo de transporte. Esta plataforma é útil para a monitorização e 

divulgação de soluções locais, permitindo uma avaliação comparativa num contexto europeu e global em 

termos de boas-práticas (PRESTO, Copenhagenize Index). 
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A aplicação deste sistema numa cidade em mudança de paradigma de mobilidade é particularmente 

importante para um bom planeamento e gestão da rede ciclável, que acompanhe a evolução das 

necessidades dos ciclistas, promovendo melhor a utilização deste modo de transporte numa cidade. 

5.1.1 Limitações do presente estudo 

O âmbito académico e o tempo e nível exigidos a uma dissertação de Mestrado de Bolonha em Engenharia 

do Território não permitiram o desenvolvimento de um protótipo completo com todas as funcionalidades 

idealizadas. Deve também reconhecer-se que tal não seria nunca possível em face de alguns 

desenvolvimentos necessários, em particular alguns conhecimentos específicos no campo da engenharia 

informática e de software. 

Apesar de as formulações adoptadas carecerem nalguns casos de aprofundamento e até validação 

experimental, o trabalho e a reflexão desenvolvidas permitiram chegar a formulações simples de 

compromisso entre as exigências do problema a modelar e a informação disponível, permitindo identificar 

alguns campos de pesquisa futura.  

Deve reconhecer-se que a elaboração desta dissertação permitiu adquirir conhecimento novo que suscitou 

o desenvolvimento de várias ideias a explorar no futuro. 

5.1.2 Desenvolvimentos académicos 

Várias conclusões podem retirar-se da análise de dados que foi efectuada. Contudo, considera-se que 

também poderia ter interesse outro tipo de análises aos dados recolhidos, embora com outros objectivos. 

Seria, por exemplo, interessante fazer um estudo mais aprofundado sobre a caracterização social dos 

inquiridos. 

As funções de custo para o cálculo de caminhos de menor custo no modelo SIG poderão ser melhor 

exploradas e desenvolvidas de modo a que se aproximem ao real sistema de preferências dos perfis de 

ciclistas. Neste sentido, considera-se relevante: 

a) um estudo mas aprofundado do sistema de preferências (declaradas ou não) dos utilizadores de 

bicicleta através de questionário, baseado em métodos de atribuição de pesos aos critérios, tais 

como o trade-off procedure ou MacBeth; 

b) o estudo e desenvolvimento das funções de custo, com especial incidência no declive e segurança 

por se considerarem - para além da rapidez – os critérios mais importantes a considerar na escolha 

de percursos pelos ciclistas lisboetas. 

Importa referir que a segurança na circulação é um conceito difuso e abstracto, e é por vezes difícil de 

declarar objectivamente seja através das suas sub-dimensões seja pelos trade-offs envolvidos 
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Apesar de parte da função ter sido ser baseada em estudos prévios43, a função relativa ao factor declive 

desenvolvida nesta dissertação, pode considerar-se de certa forma um upgrade dos modelos académicos 

existentes, e com resultados bastante verosímeis. 

Os dados recolhidos através de inquérito, nomeadamente a caracterização dos ciclistas de Lisboa e as 

necessidades e propostas referidas, (que podem ser determinantes para o aumento do número de 

utilizadores e para a melhoria das condições de circulação da bicicleta), podem ser organizados em relatório 

específico que se acredita poder ser muito útil à entidade gestora da mobilidade urbana, neste caso, à 

Câmara Municipal de Lisboa. 

5.2 DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

Desenvolvimento do protótipo 

Relativamente ao SIRCuL, poderá ser melhor explorada quais os dados recolhidos relevantes para a gestão 

municipal da mobilidade, e de que forma se poderá automatizar a apresentação de um leque de soluções 

aplicáveis para cada situação, com base nos parâmetros recolhidos e manuais técnicos e de boas-práticas 

existentes. 

Os resultados obtidos pelo protótipo podem ser ainda mais verosímeis através de uma melhor calibração 

do modelo, uma vez que todos os problemas apontados no Capítulo 4.2 perecem, à priori, ter solução. Esta 

calibração pode ser um processo automático que o SIRCuL introduz, funcionando enquanto agregador de 

rotas por utilizadores registados (com uma descrição do seu perfil) e calibrado através do feedback dos 

utilizadores em relação aos percursos sugeridos pelo sistema. 

O modelo e o sistema de informação estão direccionados para serem desenvolvidos numa plataforma 

online. Há que ter em conta que a informação a recolher e o funcionamento de algumas das funções 

conceptualizadas só poderão estar disponíveis após um período de teste e recolha de dados significativos. O 

feedback da comunidade de utilizadores de bicicleta ganha aqui bastante relevância. 

Importa também analisar a viabilidade e sustentabilidade económica do sistema, ainda que pareça não ser 

uma solução onerosa. Apesar de não implicar o investimento numa infra-estrutura física, a implementação 

dum sistema deste tipo implica um investimento inicial para levantamento dos dados das vias, 

programação, software e meios de armazenamento de dados, aproveitando as vantagens da era digital. A 

este investimento haveria que adicionar naturalmente os custos de manutenção da própria aplicação e os 

que possam dizer respeito à aquisição de hardware. 

Em termos de recursos humanos, é necessária pelo menos uma pessoa que vá continuamente actualizando 

os dados das vias, a rede, gerindo as solicitações dos utilizadores e dos gestores da mobilidade. 

Após o investimento inicial, o SIRCuL poderia ser sustentável através de publicidade orientada para 

utilizadores de bicicleta no seu sítio online. Seria interessante perceber como se pode cativar utilizadores a 

                                                                 
43 que não contemplam as funções não-reveladas utilizadas por vários bike route planners 
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aderirem e usarem este tipo de plataforma e da mesma forma como poderia ser alargado a entidades 

comerciais relacionadas com o uso da bicicleta. 

Aplicações informáticas 

O acompanhamento das tecnologias e adaptação do SIRCuL aos novos meios de comunicação, poderá ser 

uma oportunidade que traz melhor desempenho e maior acessibilidade dos utilizadores à informação e que 

potencia uma maior participação – pois o facto de ser necessária uma ligação à web para utilização do 

sistema deixa de constituir um entrave. 

Os smartphones são um caminho a explorar no que toca aos mecanismos de participação directa e de 

partilha de informação. Para o SIRCuL, a integração de um sistema de GPS e câmara fotográfica poderá 

constituir uma mais-valia para o sistema, que se deverá adaptar à recolha de informação a partir deste tipo 

de dispositivos móveis. Estes permitem o envio simplificado de informação útil para uma câmara municipal, 

como o registo de um problema numa ciclovia através da sua descrição, coordenadas e fotografia, por 

exemplo. 

Abrangência e expansão 

O bike route planner pode ser encarado com uma perspectiva de abrangência e articulação com outros 

modos de transporte. Para tal deverá integrar as redes e horários dos transportes públicos existentes 

(nomeadamente os sub-urbanos), de modo a poder sugerir a articulação da bicicleta com outros modos 

para distâncias superiores a um dado número de quilómetros. 

A área de estudo em que foram levantadas as características das vias deverá ser expandida, pelo menos aos 

limites do concelho de Lisboa. Numa outra fase poder-se-á equacionar a expansão para a periferia da 

cidade. 
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6.1 DIPLOMAS LEGAIS 

Decreto-Lei n.º 44/2005. D.R. n.º 38, Série I-A de 23 de Fevereiro de 2005. Código da Estrada: Ministério da 
Administração Interna - No uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 53/2004, de 4 de 
Novembro, altera o Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 114/94, de 3 de Maio. 

Decreto-Lei n.º 113/2008. D.R. n.º 125, Série I de 1 de Julho de 2008. Alterações ao Código da Estrada: 
Ministério da Administração Interna - No uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 
17/2008, de 17 de Abril, procede à sétima alteração ao Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 114/94, de 3 de Maio. 

Resolução da Assembleia da República n.º 3/2009. D.R. n.º 25, Série I de 5 de Fevereiro de 2009. Plano 
nacional de promoção da bicicleta e outros modos de transporte suaves. 

Resolução da Assembleia da República n.º 14/2012. D.R. n-º 29, Série I de 9 de Fevereiro de 2012. 
Recomenda ao Governo a promoção da mobilidade sustentável com recurso aos modos suaves de 
transporte, nomeadamente através de medidas práticas que garantam efectivas condições de 
circulação aos seus utilizadores e o reforço da sua segurança. 

Decreto-Lei n.º 138/2012. D.R. n.º 129, Série I de 5 de Julho de 2012. Altera o Código da Estrada e aprova o 
Regulamento da Habilitação Legal para Conduzir, transpondo parcialmente a Directiva n.º 
2006/126/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Dezembro, alterada pelas Directivas 
n.º 2009/113/CE, da Comissão, de 25 de agosto, e 2011/94/UE, da Comissão, de 28 de Novembro, 
relativas à carta de condução. 
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Anexo A - SÍNTESE DESCRITIVA DE BIKE ROUTE 

PLANNERS EXISTENTES 
 

Listaram-se os sítios mais populares de planeamento de percursos em bicicleta, a nível mundial. 

Recolheram-se dados referentes às características e funcionalidades apresentadas, dados de input e de 

output da plataforma. Por fim, elaborou-se uma tabela comparativa. 

Seguidamente apresentam-se as sínteses descritivas de Bike Route Planners avaliados. 

 

Via Michelin 

http://www.viamichelin.pt/ 

 
Sugestão de percursos alternativos Sim 

Sugestão de itinerário de regresso Sim 

Possibilidade de acrescentar pontos intermédios Sim 

Disponível para Lisboa Sim 

Tem em conta os declives das vias Não 

Tecnologia Open Source Não 

Versão para Smartphone Sim 

Permite acrescentar outra informação ao mapa (layers) Não 

Aceita contributos/informação para adicionar ao mapa Não 

Pede feedback Não 

Input Partida e chegada 

Output Distância em km ou milhas 

Tempo estimado 

Listagem de viragens 

Outras observações: Embora direccionado para viagens de automóvel, esta ferramenta tem a 
opção de planear percursos de bicicleta 

http://www.viamichelin.pt/
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BBBike 

http://www.bbbike.org 

 
Sugestão de percursos alternativos Não 

Sugestão de itinerário de regresso Sim 

Possibilidade de acrescentar pontos intermédios Sim 

Disponível para Lisboa Sim 

Tem em conta os declives das vias Não* 

Tecnologia Open Source Sim 

Versão para Smartphone Não 

Permite adicionar outra informação ao mapa (layers) Sim 

Aceita contributos/informação para adicionar ao mapa Não 

Pede feedback Não 

Input Partida e chegada 
Velocidade média 
Tipo de via preferida (5 opções) 
Tipo de pavimento (2 opções 
Evitar semáforos 
Evitar ruas desconhecidas 
Preferência por corredores verdes 
Viajar com atrelados ou crianças 

Output Distância em km 
Tempo estimado 
Listagem de viragens 
Perfil altimétrico 
Exportar percurso para Google Earth 

Outras observações: Originalmente de Berlim (Alemanha). Péssima tradução para português. 
Só reconhece a morada se estiver escrita tal e qual é apresentada no mapa. 

*No caso de Lisboa 

Google Maps 

http://maps.google.com 

 
Sugestão de percursos alternativos Não 

Sugestão de itinerário de regresso Sim 

Possibilidade de acrescentar pontos intermédios Sim 

Disponível para Lisboa Não 

Tem em conta os declives das vias Não* 

Tecnologia Open Source Não 

Versão para smartphone Sim 

Permite adicionar outra informação ao mapa (layers) Sim 

Aceita contributos/informação para adicionar ao mapa Sim 

Pede feedback sobre o percurso sugerido Não 

Input Partida e chegada 

Output Distância em km 
Tempo estimado 
Listagem de viragens 

Outras observações: Ainda não está disponível para Lisboa. Permite visualizar a rede de ciclovias, 
bike lanes, ruas de espaço partilhado e vias preferidas pelos ciclistas. Utiliza uma rede mais completa 
que a rede viária automóvel 

*Depende da cidade 

 

 

 

http://www.bbbike.org/
http://maps.google.com/
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Cycle Vancouver 

http://www.cyclevancouver.ubc.ca/ 

 
Sugestão de percursos alternativos Não 

Sugestão de itinerário de regresso Sim 

Possibilidade de acrescentar pontos intermédios Não 

Disponível para Lisboa Não 

Tem em conta os declives das vias Sim 

Tecnologia Open Source Sim 

Versão para smartphone Sim 

Permite adicionar outra informação ao mapa (layers) Sim 

Aceita contributos/informação para adicionar ao mapa Sim 

Pede feedback sobre o percurso sugerido Não 

Input Partida e chegada 
Velocidade média 
Tipo de vias preferidas (2 opções) 
Tipo de percurso preferido: limite de tolerância ao declive, menos poluição, mais curto, 
maior cobertura de espaços verdes, menor elevação acumulada. 

Output Distância em km 
Tempo estimado 
Mapa com variações de declive ao longo do percurso 
Calorias consumidas (kCal) 
Níveis de dióxido de carbono a que foi sujeito 
Elevação acumulada 
Percentagem do percurso em espaços verdes 
Listagem de viragens 
Exportar percurso para Google Earth 

Outras observações: Projecto universitário, que apresenta publicamente documentação sobre as 
bases dos algoritmos e classificação das vias (Su et al., 2010). Permite visualizar a rede ciclável, vias 
preferidas pelos ciclistas, vias utilizadas por transporte de carga, áreas de maior poluição do ar. 

Bike Metro 

http://www.bikemetro.com 

 
Sugestão de percursos alternativos Não 

Sugestão de itinerário de regresso Sim 

Possibilidade de acrescentar pontos intermédios Não 

Disponível para Lisboa Não 

Tem em conta os declives das vias Sim 

Tecnologia Open Source Não 

Versão para smartphone Não 

Permite adicionar outra informação ao mapa (layers) Não 

Aceita contributos/informação para adicionar ao mapa Não 

Pede feedback sobre o percurso sugerido Não 

Input Partida e chegada 
Tolerância ao declive (5 opções) 
Experiência do utilizador de bicicleta (3 opções) 

Output Distância em milhas 
Elevação acumulada 
Perfil altimétrico 
Listagem de viragens 
Calorias consumidas (kCal) 
Custo do mesmo trajecto, em automóvel 

Outras observações: Pouco user friendly. Permite conjugação com transportes públicos. 

 

 

http://www.cyclevancouver.ubc.ca/
http://www.bikemetro.com/
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Ride the City 

http://www.ridethecity.com 

 
Sugestão de percursos alternativos Não 

Sugestão de itinerário de regresso Sim 

Possibilidade de acrescentar pontos intermédios Não 

Disponível para Lisboa Não 

Tem em conta os declives das vias Não 

Tecnologia Open Source Não 

Versão para smartphone Sim 

Permite adicionar outra informação ao mapa (layers) Sim 

Aceita contributos/informação para adicionar ao mapa Não 

Pede feedback sobre o percurso sugerido Sim 

Input Partida e chegada 
Tipo de percurso preferido: o mais seguro, seguro, e o mais directo 

Output Distância em milhas 
Tempo estimado 
Elevação acumulada 
Listagem de viragens, com tipo de via 

Outras observações: Informação sobre lojas, locais de aluguer, estações de bicicletas partilhadas e 
oficinas de bicicletas. Aviso de desresponsabilização no caso de sugerir vias menos seguras. É pedido 
feedback acerca do percurso sugerido, de forma simples e categórica: 1) “Excelente, exactamente o que 
faria” 2) “Muito bom, próximo do melhor percurso possível” 3) “Ok, mas com algumas viragens pouco 
comuns” 4) “Muito mau, mais mau do que bom” 5) “Terrível do início ao fim”. 

 

HSL HRT (Finlândia) 

http://pk.hsl.fi/en/ 

 
Sugestão de percursos alternativos Não 

Sugestão de itinerário de regresso Não 

Possibilidade de acrescentar pontos intermédios Não 

Disponível para Lisboa Não 

Tem em conta os declives das vias Sim 

Tecnologia Open Source Não 

Versão para smartphone Não 

Permite adicionar outra informação ao mapa (layers) Sim 

Aceita contributos/informação para adicionar ao mapa Não 

Pede feedback sobre o percurso sugerido Não 

Input Partida e chegada 
Velocidade média 
Tipo de percurso preferido: o mais curto, preferência por ciclovias, preferência por 
pavimentos asfaltados, preferência por pavimentos de terra batida 

Output Distância em km 
Tempo estimado 
Perfil altimétrico, com tipo de via 
Calorias consumidas, e tradução em barras de chocolate 
Previsão meteorológica 

Outras observações: Informação sobre lojas, e oficinas de reparação de bicicletas. Informação sobre 
locais onde ocorreram furtos de bicicletas  

 

http://www.ridethecity.com/
http://pk.hsl.fi/en/
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Open Route Service 

http://www.openrouteservice.org/ 

 
Sugestão de percursos alternativos Não 

Sugestão de itinerário de regresso Sim 

Possibilidade de acrescentar pontos intermédios Sim 

Disponível para Lisboa Não 

Tem em conta os declives das vias Sim 

Tecnologia Open Source Sim 

Versão para smartphone Não 

Permite adicionar outra informação ao mapa (layers) Sim 

Aceita contributos/informação para adicionar ao mapa Sim 

Pede feedback sobre o percurso sugerido Não 

Input Partida e chegada 
Tipo de percurso (5 opções) 

Output Distância em km ou milhas 
Tempo estimado 
Perfil altimétrico 
Exportar percurso para Google Earth 

Outras observações: Permite calcular e visualizar até onde se consegue chegar estabelecendo 1 ponto e 
um intervalo de tempo. Permite indicar uma área a evitar no cálculo do melhor percurso. 

 

London Cycling Campaign 

http://routes.lcc.org.uk/journey 

 
Sugestão de percursos alternativos Sim 

Sugestão de itinerário de regresso Sim 

Possibilidade de acrescentar pontos intermédios Não 

Disponível para Lisboa Não 

Tem em conta os declives das vias Não 

Tecnologia Open Source Não 

Versão para smartphone Sim 

Permite adicionar outra informação ao mapa (layers) Não 

Aceita contributos/informação para adicionar ao mapa Não 

Pede feedback sobre o percurso sugerido Sim 

Input Partida e chegada 
Quando partir 
Velocidade média 

Output Distância em milhas 
Tempo estimado 
Perfil altimétrico 
Calorias consumidas (kCal) 
Nº de semaforizações 
Listagem de viragens, com tipo de via e vista de rua 
Exportar percurso para Google Earth 

Outras observações: Apresenta 3 percursos alternativos: mais rápido, mais calmo e intermédio. 
 

http://www.openrouteservice.org/
http://routes.lcc.org.uk/journey
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Para além destes bike route planners, importa referir a existência de outras duas plataformas online. 

Map My Ride 

O Map My Ride é um sítio agregador de percursos, em que é possível classificar um percurso segundo várias 

características, tanto quantitativas como em termos de dificuldade do percurso. Oferece a possibilidade de consultar 

percursos introduzidos por utilizadores, mas não sugere o melhor percurso de A a B. Está orientado para a 

catalogação de percursos, e não propriamente para a sugestão. 

 

Lisboa Ciclável 

Esta plataforma - desenvolvida pela Câmara Municipal de Lisboa - apresenta informação em forma de SIG sobre: 

 Ciclovias / percursos cicláveis 

 Parques de estacionamento para bicicletas 

 Quiosques, mercados municipais 

 Espaços Vedes 

 Estações e linhas de metro, comboio e bike bus44 

 Pesquisa por lojas de bicicletas 

Não funciona como route planner. 

 

 

                                                                 
44 Carreiras especiais da Carris que permitem o transporte de bicicletas. 
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Anexo B - GUIÃO DE INQUÉRITO A UTILIZADORES DE 

BICICLETA 

Inquérito a utilizadores de bicicleta sobre escolhas de percursos 
em Lisboa45 
 
Este inquérito realiza-se no âmbito de uma Tese de Mestrado em Engenharia do Território, do Departamento de Engª 
Civil, Arquitectura e Georrecursos do Instituto Superior Técnico, que tem como tema "Gestão da Mobilidade em 
Bicicleta - necessidades, factores de preferência e ferramentas de suporte ao planeamento e gestão de redes".  
 
Responsável pelo inquérito on-line: Rosa Félix (rosamfelix@ist.utl.pt). 
Orientação e co-orientação científica dos Professores Jorge Batista e Silva (jbsilva@ist.utl.pt) e Alexandre Bacelar 
Gonçalves (alexg@civil.ist.utl.pt), do Instituto Superior Técnico. 
Período de recolha de respostas: 10 de Janeiro a 10 de Fevereiro de 2012. 
 
Público-alvo: pessoas que andam de bicicleta em Lisboa. 
 
As suas respostas serão alvo de tratamento de dados para fins meramente académicos.  
Tempo estimado para preenchimento do formulário: 5 a 10 minutos, dividido em 7 grupos, sendo o último de 
resposta opcional. 
Agradeço desde já a sua participação. 
 
* As questões assinaladas com asterisco são de resposta obrigatória  
 

A - Perfil do utilizador 

Grupo 1 de 6 
 

 
1. Idade * 

 Anos 
 

 

2. Género * 

  Feminino 

  Masculino 

 

3. Formação Escolar * 
Por favor seleccione o seu grau de escolaridade mais elevado 

      

 

4. Possui automóvel? * 

  Sim 

  Não 

 

5.a) Onde Reside? * 

                                                                 
45 O inquérito foi respondido online, pelo que alguns saltos entre perguntas - que estão assinalados no documento - foram 

imperceptíveis aos inquiridos. 

mailto:rosamfelix@ist.utl.pt
mailto:jbsilva@ist.utl.pt
mailto:alexg@civil.ist.utl.pt
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  Lisboa   5.b) 

  Grande Lisboa   5.c) 

  Outro:   6.a) 

  

Lisboa 

 

5.b) Em que Freguesia reside? * 
Por favor seleccione a sua Freguesia de Residência 

   

 
 

Grande Lisboa 

 

5.c) Em que Concelho reside? * 
Por favor seleccione o seu Concelho de Residência 

  

 

6.a) Nas suas deslocações diárias habituais, qual o modo de transporte que mais utiliza? * 

Caso utilize mais do que 1 modo predominante, seleccione a combinação 

  Automóvel 

  Motociclo 

  Autocarro ou Eléctrico 

  Metropolitano 

  Comboio 

  Barco 

  Táxi 

  Bicicleta 

  Essencialmente a pé 

  Outro:  

 
b) Se seleccionou "Automóvel" ou "Motociclo", estes são propulsionados por um motor eléctrico? 
Veículos eléctricos 

 
Não

 

 
7. Com que finalidade e com que frequência utiliza a bicicleta em Lisboa? * 
Por favor, seleccione a frequência para cada finalidade 

  
Nunca 

Raramente / 
Algumas vezes por 

ano 

Esporadicamente / 
Algumas vezes por 

mês 

Algumas vezes por 
semana / Aos fins de 

semana 

No dia-a-
dia  

Deslocação casa-trabalho 
ou local de estudo        
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Nunca 

Raramente / 
Algumas vezes por 

ano 

Esporadicamente / 
Algumas vezes por 

mês 

Algumas vezes por 
semana / Aos fins de 

semana 

No dia-a-
dia  

(movimentos pendulares) 

Transporte utilitário / 
deslocações na cidade 

(ir ao supermercado, 
ir ao cinema, etc) 

       

Fins lúdicos / recreativos 
(passeio)        

Desporto / manutenção 
física        

 
8. O que o levou a começar a andar de bicicleta em Lisboa? * 
Seleccione os factores que se adaptam ao seu perfil 

  Questões económicas 

  Questões ambientais 

  Manutenção da forma física 

  Questões de saúde 

  Influência de amigos 

  Influência de eventos, notícias ou informação relacionados com a promoção do uso da bicicleta 

  Questões de moda 

  Rapidez nas deslocações 

  Facilidade de estacionamento 

  Falta de abrangência da rede de transportes públicos 

  Por prazer em andar de bicicleta 

  Outra razão:  

 
9. Há quanto tempo utiliza a bicicleta em Lisboa? * 

  Algumas semanas 

  Alguns meses 

  1 ano 

  2 anos 

  3 anos 

  4 anos 

  5 anos 

  Mais de 5 anos 

  Mais de 10 anos 
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10. Na cidade, considera-se um utilizador de bicicleta: * 

  Experiente 

  Com alguma experiência 

  Principiante 

 
11. Utiliza a bicicleta sobretudo: * 

  Na faixa de rodagem 

  No passeio 
 

 
12. Ao circular em meio urbano, utiliza regularmente capacete? * 

  Sim 

  Não 

 

B - Características da bicicleta 

Grupo 2 de 7 

 

13. Quais as características da sua bicicleta? 

Por favor, refira-se à sua bicicleta habitual, com que faz os seus percursos mais frequentes 
 
a) Mudanças: * 

  Tem 

  Não tem 

b) Travões: * 

  Tem 

  Não tem 

c) Suspensão: * 

  Tem 

  Não tem 

d) Largura dos pneus: * 

  Finos 

  Largos 

e) É articulada ou dobrável? * 

  Sim 

  Não 

f) É auxiliada por motor eléctrico? * 

  Sim 
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  Não 

g) Utiliza regularmente uma cadeira ou atrelado para transporte de crianças? * 

  Sim 

  Não 

h) Utiliza um sistema de iluminação? * 
De noite ou em condições de visibilidade reduzida 

  Sim 

  Não 

 
 

14. Relativamente ao valor médio de 200€, a sua bicicleta foi: 

  Mais barata 

  De valor semelhante 

  Mais cara 

  Não sei estimar 
 
 

15. Onde guarda a sua bicicleta durante a noite? * 

Habitualmente 

  Em casa 

  Na garagem 

  No prédio, nas zonas comuns 

  Na rua, em parques de estacionamento para bicicletas 

  Na rua, em outras situações 

  Outra situação:  

 

 

C - Preferências nas escolhas de percursos 

Grupo 3 de 7 

 
16. Dos seguintes critérios, quais os que tem em conta na escolha dos seus percursos? * 
Factores que podem contribuir positiva ou negativamente na escolha dos seus percursos em bicicleta 

  Rapidez 

  Inclinação das vias 

  Tipo de pavimento 

  Estado de conservação do pavimento 

  Existência de carris 

  Segurança na circulação 

  Segurança em termos de criminalidade 
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  Existência de ciclovias 

  Simplicidade do trajecto (nº de viragens) 

  Estacionamento no destino 

  Congestionamento 

  Semaforização 

  Velocidade de circulação dos automóveis 

  Passagem frequente de autocarros 

  Zonas de tráfego pedonal intenso 

  Existência de actividades comerciais 

  Desafio do percurso 

  Calorias consumidas 

  Paisagem agradável 

  Poluição do ar 

  Ruído/silêncio 

  Vento 

  Sombra/Sol 

  Outro:  

 
17. Dos critérios que seleccionou, por favor ordene os 5 mais relevantes para si 
Em que o 1º é o mais relevante de todos 

 

1º *      

2º *      

3º *      

4º *      

5º *      

 

18. Se o 1º critério valer 10 pontos em termos de importância na escolha dos percursos, quanto valem o 2º, 3º, 4º e 

5º? 

Gradue a importância relativa dos 5 critérios anteriores 

             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 2    2º        
          

pontos 

     3º        
          

pontos 
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     4º        
          

pontos 

     5º        
          

pontos 

  
 

19. Nas suas deslocações de bicicleta: * 
Por favor responda 

  
Não / Nunca Por vezes 

A maior parte 
das vezes 

Sim / Sempre 
 

O percurso que faz de ida é o mesmo 
que faz de regresso?       

Utiliza ciclovias, quando existem? 
      

Circula nos passeios ou em outras 
áreas destinadas a peões?       

Num cruzamento, atravessa a faixa 
de rodagem pela zona de 

atravessamento de peões? 
      

Atravessa praças na diagonal? 
      

Circula nas faixas BUS, quando 
existem?       

Utiliza vias em sentido contrário? 
      

Respeita os sinais vermelhos? 
      

 

D - Influência de acontecimentos 

Grupo 4 de 7 

 
 
20.a) Já teve algum acidente de bicicleta durante um percurso na cidade? * 

  Sim          20.b) 

  Não, mas conheço casos        20.c) 

  Não          21. 

 
b) Esse acidente ocorreu devido a: 
Se teve mais do que um, por favor refira-se ao mais grave 

  Um ou mais veículos automóveis 

  Abertura inesperada de porta de um veículo 

  Peões 

  Outra bicicleta 
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  Obstáculos na via 

  Condições do pavimento 

  Condições atmosféricas 

  Desequilíbrio por responsabilidade própria 

  Outra situação:  

 
 

c) Ponderou passar a utilizar um percurso alternativo que não passasse por aquele local? 

  Sim 

  Não 

 
21.a) Já foi alvo de um furto de bicicleta estacionada na via pública? * 

  Sim          21.b) 

  Não, mas conheço casos        21.b) 

  Não          22. 

 

b) Ponderou evitar estacionar a sua bicicleta naquele local? 
Após o furto 

  Sim 

  Não 

 

E - Utilidade de um sistema de informação para os utilizadores de bicicleta e para a gestão 

da rede ciclável 

Grupo 5 de 7 

 

22. Acharia útil uma plataforma online que identificasse o melhor percurso origem-destino (em Lisboa), consoante 
as suas preferências? * 

  Sim 

  Não 

23. Da seguinte informação, qual acharia útil que a plataforma apresentasse? * 

  
Nada útil Útil Muito útil 

 

Distância percorrida 
     

Estimativa de tempo 
     

Descrição do itinerário 
     

Gráfico com perfil altimétrico do percurso 
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Nada útil Útil Muito útil 

 

Desnível acumulado 
     

Estimativa das calorias consumidas 
     

Localização de parques de estacionamento para bicicletas 
     

Redes de Transportes Públicos 
     

Rede de Ciclovias 
     

Vias preferidas dos ciclistas (mais frequentes) 
     

Bombas de ar 
     

Oficinas e lojas de bicicletas 
     

Outros pontos de interesse (multibancos, farmácias, ...) 
     

Pontos negros de acidentes 
     

Pontos negros de roubos de bicicletas 
     

Condições meteorológicas 
     

 
 

24.a) Utilizaria essa plataforma para o cálculo do melhor percurso? * 

  Sim   25. 

  Não   24.b) 

b) Quais os motivos que levariam a não utilizar essa plataforma? 
Identificação do melhor percurso 

  Não domino as novas tecnologias 

  Confio nas opiniões de amigos e comunidades de utilizadores de bicicleta 

  Não preciso, sei escolher bem os percursos 

  Outro:  

 
25. Acharia útil uma plataforma online que fosse um meio de contacto entre os utilizadores de bicicleta e os 
gestores da rede ciclável? * 
Para, por exemplo, sugerir melhorias em infra-estruturas, indicar falhas nos pavimentos ou iluminação, sugerir locais 
para colocação de novos parques de estacionamento, etc 

  Sim 

  Não 

 

26.a) Utilizaria essa plataforma como forma de contacto com os gestores da rede ciclável? * 
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  Sim   27. 

  Não   26.b) 

 

b) Quais os motivos que levariam a não utilizar essa plataforma? 
Ponte de contacto entre os utilizadores de bicicleta e os gestores da rede ciclável 

  Não domino as novas tecnologias 

  Não tenho perfil participativo 

  Descrédito nos sistemas de participação 

  Descrédito nas instituições públicas 

  Ausência de interesse pessoal 

  Outro:  

 

F - Comunidade de Utilizadores de bicicleta 

Grupo 6 de 7 

 
 
27. Faz parte de alguma Associação, lista electrónica de discussão, rede social ou participa nalgum evento 
relacionados com a utilização da bicicleta em meio urbano ? 
 

  
Sim Não 

 
Associação / Organização / 

Federação     

Lista electrónica de discussão / 
Fórum online     

Rede social 
    

Evento 
    

 
 

G - Necessidades e propostas dos utilizadores de bicicleta em meio urbano 

Grupo 7 de 7 - opcional 

 

28. a) Se for um utilizador esporádico, diga o que na sua opinião pode ser determinante para passar a ser um 
utilizador frequente de bicicleta no seu dia-a-dia 
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28.b) Se já é um utilizador frequente, mencione o que na sua opinião poder ser determinante para melhorar as 
condições de quem circula de bicicleta na cidade, ou aumentar o nº de utilizadores de bicicleta em Lisboa 

 

 
Fim 
29. Comentários ou sugestões 

 
 
 

 
Muito obrigada pela sua colaboração. 

 
Para eventuais esclarecimentos, por favor contacte: rosamfelix@ist.utl.pt 

 

 

mailto:rosamfelix@ist.utl.pt




Gestão da Mobilidade em Bicicleta 

XIX 

Anexo C - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DOS 

INQUÉRITOS REALIZADOS 
Após a recolha das respostas ao inquérito, seguiu-se a metodologia seguidamente apresentada, de modo a apurar a 

validade das respostas. 

 

Figura 6.1 – Esquema de validação das respostas ao inquérito 

Começou-se por seleccionar apenas os ciclistas que residem em Lisboa ou na Grande Lisboa, para quem o inquérito se 

destinava. Excluíram-se também algumas respostas que não contribuíam para a análise. 

Após se efectuar um teste de validação de consistência, compreendeu-se que 132 respostas na questão 18 não eram 

consistentes com as respostas dadas na questão 17, tornando estes casos menos fidedignos para a análise, pelo que 

se decidiu não os considerar. Tal facto pode indicar que a pergunta não era perceptível para todos, ou o esquema de 

formulário não era o mais adequado para evitar esses erros de preenchimento. 

Detectaram-se ainda inconsistências em 8 casos que responderam “não” à questão 23 e “sim” à questão 24. Estes 

casos também foram excluídos da análise. Excluíram-se ainda aqueles que responderam “Nunca” em todas as 

situações da questão 7. 

A amostra analisada foi constituída por 892 respostas válidas, o que corresponde a cerca de 83% das respostas 

recolhidas. Esta dimensão da amostra é bastante satisfatória, contribuindo para que os resultados e conclusões 

extraídas das análises sejam mais consistentes e mais próximos da realidade. 

De seguida apresenta-se o resumo das respostas ao inquérito, separadas pelo âmbito das questões. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1072 respostas 
recolhidas 

Lisboa e Grande 
Lisboa - 1032 

respostas 
consistentes - 

892 

respostas 
inconsistentes - 

140 
Fora de Lisboa - 

38 

Respostas  
"falsas" - 2 
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C.1 PERFIL DO UTILIZADOR 

C.1.1 Idade 

 

Gráfico 6.1 – Histograma de idades, não categorizadas 

As respostas compreenderam idades entre os 14 e os 69 anos, e a média de idades situa-se nos 33,6 anos e a mediana 

nos 32 anos, tendo uma ligeira distribuição assimétrica positiva. 

 

Gráfico 6.2 – Frequência por idades 

As respostas foram categorizadas em intervalos de 10 anos. Observa-se que a maioria dos inquiridos é jovem, entre os 

20 e os 39 anos.  

C.1.2 Género 

 

Gráfico 6.3 – Género da amostra 
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25% dos inquiridos é do género feminino, uma percentagem bastante inferior aos do género masculino. Quando 

comparada com as bases de dados organizações de ciclistas em Lisboa46, esta proporção é semelhante à dos de sócios 

da MUBi (24% de sócios do género feminino), e é superior ao universo de sócios femininos da FPCUB residentes em 

Lisboa (10%). 

C.1.3 Formação escolar 

 

Gráfico 6.4 – Grau de Ensino da amostra 

As respostas foram categorizadas em 3 níveis. Quase 80% dos inquiridos possui um grau de ensino superior. O 

formato online do inquérito poderá ter alguma influência nos resultados da amostra. 2% dos inquiridos têm apenas o 

ensino Básico (1º, 2º e 3º ciclo). 

C.1.4 Possui automóvel 

 

Gráfico 6.5 – Percentagem de utilizadores de bicicleta que possuem automóvel 

Quase três em cada quatro inquiridos possuí automóvel, o que poderá constituir um indicador de riqueza.  

C.1.5 Local de Residência 

 

Gráfico 6.6 – Percentagem de residentes em Lisboa e fora de Lisboa 

Dois terços dos 892 inquiridos reside no concelho de Lisboa. No Cartograma 6.1 pode-se observar a distribuição 

espacial dos residentes pelos concelhos da Grande Lisboa. 

                                                                 
46 Dados cedidos pela FPCUB e pela MUBi. 
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Cartograma 6.1 – Distribuição espacial da amostra por concelho, na área da Grande Lisboa. (Para o concelho de Lisboa, ver 
Cartograma 6.2) 

 

Gráfico 6.7 – Frequência da amostra por concelho, na área da Grande Lisboa, excepto Lisboa. 

A maioria dos ciclistas inquiridos reside na “margem Norte” da Grande Lisboa, destacando-se o concelho de Oeiras o 

de residência de maior número de inquiridos. Os residentes nos concelhos de Moita, Sesimbra, Setúbal, Mafra, 

Montijo, Alcochete e Palmela são os menos representativos, sendo também os que têm menor acessibilidade a 

Lisboa. 
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Cartograma 6.2 – Distribuição espacial da amostra por freguesia, no concelho de Lisboa 

 

Gráfico 6.8 – Frequência da amostra por freguesia, no concelho de Lisboa 

Já no concelho de Lisboa, as freguesias com maior representatividade localizam-se na área Norte do Concelho, sendo 

ao mesmo tempo as freguesias com maior número de habitantes, quando comparadas com freguesias de menor 

dimensão do centro de Lisboa. 
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Comparando com o estudo de Guerra dos Santos (2009, p. 20), as freguesias de residência com maior 

representatividade coincidem com as áreas de declive inferior a 5%, entre elas o planalto central de Lisboa 

(exceptuando-se Monsanto, que integra a freguesia de Benfica). 

C.1.6 Modo de transporte que mais utiliza  

Foram omitidas as respostas com fraca representatividade. É possível escolher mais do que uma resposta. 

 

Gráfico 6.9 – Frequência das respostas à Questão 5. 

A maioria dos inquiridos não utiliza única e exclusivamente a bicicleta nas suas deslocações, apesar de ser o modo de 

transporte dominante neste inquérito a utilizadores de bicicleta. 

C.1.7 Automóvel ou Motociclo propulsionado por um motor eléctrico 

 

Gráfico 6.10 – Percentagem de automóveis ou motociclos motorizados propulsionados por um motor eléctrico 

A percentagem da amostra que possui um veículo motorizado propulsionado por motor eléctrico é residual. 
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C.1.8 Finalidade e Frequência das deslocações em bicicleta 

 

Gráfico 6.11 – Finalidade e frequência das deslocações em bicicleta dos inquiridos 

Em relação à finalidade das deslocações em bicicleta, é possível observar que existe um grupo de que utiliza 

diariamente de bicicleta para deslocações pendulares (casa-trabalho-local estudo), e também um grande número de 

ciclistas que nunca utiliza a bicicleta com esse objectivo. As deslocações desportivas ou recreativas são as mais 

frequentes e acontecem mais aos fins de semana/algumas vezes por semana e esporadicamente. Uma grande 

percentagem da amostra nunca utiliza como transporte utilitário ou pendular. 

C.1.9 Motivos que levaram a começar a andar de bicicleta em Lisboa 

 

Gráfico 6.12 – Frequência das respostas à Questão 8. Foram omitidas as respostas com fraca representatividade. 
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O que o levou a começar a andar de bicicleta em Lisboa?

É possível escolher mais do que uma resposta.
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Apesar de se poder escolher mais do que uma resposta, quase 90% dos inquiridos indicaram “por prazer em andar de 

bicicleta”. Muitos responderam por manutenção da forma física, alguns por questões ambientais, rapidez nas 

deslocações, e poucos por falta de abrangência da rede de transportes públicos ou questões de moda. 

C.1.10 Há quanto tempo utiliza a bicicleta em Lisboa 

 

 

Gráfico 6.13 – Tendência do nº de utilizadores de bicicleta em Lisboa, com base nas respostas à Questão 9. 

Assiste-se a um crescimento exponencial de utilizadores de bicicleta. Deu-se um aumento de 100% entre 2008 e 2011, 

e o número quintuplicou entre 2004/2005 e 2012. A construção de infra-estruturas por parte do município, em 2008, 

pode ter contribuído para um aumento substancial do número de utilizadores de bicicleta em Lisboa. 

C.1.11 Experiência 

 

Gráfico 6.14 – Percentagem das respostas à questão 10 

39% dos inqueridos consideram-se utilizadores de bicicleta experientes. 17% ainda se consideram utilizadores 

principiantes. Uma grande percentagem dos inquiridos – 44% - considera que tem alguma experiência. 
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C.1.12 Utiliza a bicicleta sobretudo 

 

Gráfico 6.15 – Percentagem das respostas à questão 11 

Apesar de o CdE não permitir a circulação de um velocípede no passeio47, destinado a peões, 22% dos inquiridos 

utiliza a bicicleta sobretudo no passeio. Isto poderá ser interpretado como um sinal de insegurança à circulação na 

faixa de rodagem. 

C.1.13 Ao circular em meio urbano utiliza regularmente capacete 

 

Gráfico 6.16Percentagem das respostas à questão 12 

A utilização do capacete em meio urbano não é obrigatória em Portugal48. Metade dos utilizadores opta por circular 

com capacete regularmente. 

  

                                                                 
47 ver Anexo E - Breve resumo do Código da Estrada relativamente à circulação de velocípedes. 
48 Idem. 
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C.2 CARACTERÍSTICAS DA BICICLETA 

Foi feito um algoritmo, a partir das respostas que deram sobre as características da bicicleta, para poder categorizar 

correctamente cada tipo de bicicleta. Este procedimento encontra-se esquematizado na Figura 6.2. 

C.2.1 Tipo de bicicleta 

 

Figura 6.2 – Algoritmo de categorização para tipo de bicicleta, com base nas respostas às Questões 13.a) a 13.f). 

Respostas 
inquérito

Respostas 
inquérito

Tem motor 
eléctrico?

Tem motor 
eléctrico? EléctricaEléctrica

É dobrável ou 
articulada

É dobrável ou 
articulada DobrávelDobrável
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não tem travões,

não tem suspensão
e tem pneus finos?

Não tem mudanças,
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Carreto fixoCarreto fixo

Não tem mudanças,
 tem travões,

não tem suspensão
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não tem suspensão
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Single SpeedSingle Speed
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EstradaEstrada
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Tem travões e não 
tem suspensão?

Tem travões e não 
tem suspensão? PasteleiraPasteleira

Tem mudanças e 
tem travões?

Tem mudanças e 
tem travões? HíbridaHíbrida
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Gráfico 6.17 - Frequência do tipo de bicicleta com base no grupo de respostas da questão 13 

Apenas 6 respostas não foram categorizáveis. Como era de esperar, a maior parte dos inquiridos utiliza bicicletas de 

montanha, surgidas e popularizadas em Portugal na década de 1990, sendo presentemente bastante comuns. As 

bicicletas pasteleiras, de estrada e híbridas podem ser consideradas bicicletas mais urbanas e mais confortáveis para 

circular no asfalto. As bicicletas dobráveis ou articuladas são bastante comuns hoje em dia numa cidade, pois permite-

se que sejam transportadas nos Transportes Públicos sem restrições, permitem a arrumação em casas sem garagem 

ou locais para colocar uma bicicleta "convencional". Tem-se vindo a verificar um aumento na percentagem de 

bicicletas sem mudanças (single speed) ou de carreto fixo, uma moda importada. As bicicletas eléctricas ainda são 

bastante raras pelos preços avultados que ainda constituem. 
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XXX 

Híbrida 

 

Estrada sem mudanças (Carreto fixo) 

 

Eléctrica 

 

BMX 

 

Figura 6.3 – Tipos mais comuns de bicicleta. (baseado em: Garcia, Monterrubio, & Theesz, 2011) 

 

C.2.2 Utiliza regularmente uma cadeira ou um atrelado para transporte de crianças 

 

Gráfico 6.18 – Percentagem de respostas à questão 13.g) 

5% dos inquiridos utiliza um atrelado ou uma cadeira para transporte de crianças. 

C.2.3 Utiliza um sistema de iluminação 

 

Gráfico 6.19 - Percentagem de respostas à questão 13.h) 

Durante a noite ou em condições atmosféricas de fraca visibilidade é obrigatório o uso de um sistema de iluminação49. 

Como se pode ver pelo Gráfico 6.19, 79% respeitam essa obrigatoriedade. Ainda assim, 21% não tem sistema de 

iluminação, o que não significa que utilizem a bicicleta efectivamente durante a noite. 

 

                                                                 
49 Ver Anexo E - Breve resumo do Código da Estrada relativamente à circulação de velocípedes. 
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C.2.4 Preço da bicicleta relativamente ao valor médio de 200€ 

 

Gráfico 6.20 – Percentagem de respostas à questão 14 

Em relação a um valor médio de 200€ - valor que se considera aceitável para uma bicicleta - 54% possui uma bicicleta 

mais cara. 45% possuem bicicletas mais baratas ou de valor semelhante. As bicicletas para desporto podem atingir 

preços superiores a 1000€. Uma bicicleta simples para curtas deslocações, pode custar por volta de 70€ num 

hipermercado. 

C.2.5 Onde guarda a bicicleta durante a noite 

 

Gráfico 6.21 - Frequência das respostas à questão 15. Foram omitidas as respostas com fraca representatividade) 

Nesta questão, as pessoas que responderam “Outro” maioritariamente referiam-se à arrecadação. Apenas algumas 

guardam a bicicleta no porta-bagagem do automóvel, e outras em garagens alugadas ou lojas. Este é um problema 

para quem quer começar a andar de bicicleta na cidade e não tem sítio para a guardar durante a noite ou habita num 

3º piso de um prédio sem elevador. É muitas vezes um factor impeditivo na aquisição de uma bicicleta. Hoje em dia 

ainda não é seguro deixar uma bicicleta na via pública durante a noite, por melhores que sejam os cadeados. 

Quase 50% dos inquiridos respondeu que guarda a bicicleta em casa. A esmagadora maioria guarda a bicicleta em 

locais de fácil controlo pelo próprio e sem risco acrescido de furto. Apenas 3 utilizam os parques de estacionamento 

para bicicletas instalados na via pública para deixar a bicicleta durante a noite, o que é relativamente inexpressivo 

tendo em conta o investimento que foi feito pela autarquia em 2009 na instalação destas infra-estruturas, embora 

não signifique que os mesmos parques não sejam utilizados durante o dia, uma vez que são parqueamentos de curta 

duração. 
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C.3 PREFERÊNCIAS NAS ESCOLHAS DE PERCURSOS 

 

De seguida apresentam-se as respostas dos inquiridos no que respeita aos critérios que influenciam na escolha de percursos. Podia-se seleccionar vários critérios. 

 

Gráfico 6.22 – Critérios que influenciam nas escolhas de percursos. Era possível seleccionar mais do que um.  
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No gráfico seguinte, apresentam-se os critérios mais importantes na escolha de percursos, de forma ponderada, ao se solicitar que se seleccionasse apenas os 5 mais 

importantes. 

 

Gráfico 6.23 – Soma das pontuações ponderadas para cada critério na escolha de percursos 
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C.4 COMPORTAMENTO EM MEIO URBANO 

C.4.1 Já teve algum acidente de bicicleta durante um percurso na cidade 

 

Gráfico 6.24 – Percentagem de respostas à questão 20.a) 

Aproximadamente um em cada cinco utilizadores de bicicleta indicou já ter sofrido um acidente durante um 

percurso em Lisboa. Cerca de 30% afirmaram conhecem casos de pessoas que já tenham tido um acidente, o que 

indica que 50% da amostra já teve contacto com casos de acidentes de bicicleta. 

C.4.2 Causa do acidente, caso tenha respondido “Sim” na questão anterior 

 

Gráfico 6.25 – Frequência de respostas à questão 20.b). Foram omitidas as respostas com pouca relevância. 
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Gráfico 6.26 – Percentagem de respostas sobre a causa de acidentes 

Segundo a amostra, a maior parte dos acidentes não foram provocados por veículos automóveis, mas sim pelas 

condições do pavimento (25%). Ao se acrescentar às condições do pavimento os obstáculos na via e os carris de 

eléctrico, quase 40% dos acidentes têm origem nas condições das próprias infra-estruturas viárias. Importa reter 

este facto, pois com algumas melhorias das condições do pavimento (muitas de fácil resolução e com benefício para 

todo o tipo de veículos), o número de acidentes pode ser reduzido. 

23% dos acidentes ocorreram em interacção com veículos automóveis, e 17% por desequilíbrio por responsabilidade 

própria. Os peões representam 8% das causas dos acidentes. Existem vários conflitos entre bicicletas e peões 

quando estas circulam no passeio, ou quando peões circulam em ciclovias, não se apercebendo da aproximação de 

um velocípede. 

Globalmente, os acidentes de velocípedes com influência de um ou mais veículos automóveis representam 4,8% da 

amostra. Os acidentes com origem nas condições do pavimento representam 5,3%. 

C.4.3 Já foi alvo de um furto de bicicleta estacionada na via pública 

 

Gráfico 6.27 – Percentagem de respostas à questão 21.a) 

15% dos inquiridos afirmou já ter sido alvo de um furto de bicicleta estacionada na via pública. 

Não são aqui apresentados os resultados relativamente ao grupo de questões sobre comportamento, que têm 

interesse quando analisados consoante o perfil do utilizador de bicicleta (ver Anexo D.3.3 Comportamento em meio 

urbano). 
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C.5 UTILIDADE DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA OS UTILIZADORES E 

PARA A GESTÃO DA REDE CICLÁVEL 

Pretendeu-se com esta questão saber a pertinência e utilidade de uma plataforma online que identificasse o melhor 

percurso origem-destino consoante as suas preferências, e que servisse como meio de como forma de contacto com 

os gestores da rede ciclável. 

Tabela 6.1 -Avaliação da utilidade e utilização de uma plataforma online 

  
Sim Não 

Acharia útil uma plataforma online que identificasse o melhor 
percurso origem-destino consoante as suas preferências 

95 % 5 % 

Utilizaria essa plataforma para cálculo melhor percurso 94 % 6 % 

Acharia útil uma plataforma online que fosse um meio de contacto 
entre os utilizadores de bicicleta e os gestores da rede ciclável 

97 % 3 % 

Utilizaria essa plataforma como forma de contacto com os gestores 
da rede ciclável 

94 % 6 % 

95% dos inquiridos considera ser útil, o que torna esta ideia bastante bem acolhida. Já em relação a uma plataforma 

online que fosse um meio de contacto entre os utilizadores de bicicleta e os gestores da rede ciclável, essa 

percentagem sobe para 97%. 

Tabela 6.2 – Avaliação das funcionalidades apresentadas pela plataforma online 

  Nada útil Útil Muito útil 

Distancia percorrida 2 % 39 % 59 % 

Estimativa de tempo 4 % 36 % 60 % 

Descrição do itinerário 5 % 45 % 50 % 

Perfil altimétrico 4 % 41 % 55 % 

Desnível acumulado 16 % 59 % 25 % 

Calorias consumidas 48 % 45 % 7 % 

Localização parques 
estacionamento 

8 % 46 % 46 % 

Rede de transportes públicos 13 % 62 % 25 % 

Rede de ciclovias 2 % 27 % 71 % 

Vias preferidas dos ciclistas 6 % 40 % 54 % 

Bombas de ar 13 % 63 % 24 % 

Oficinas e lojas bicicletas 12 % 65 % 24 % 

Outros pontos de interesse 29 % 64 % 8 % 

Pontos negros de acidentes 8 % 46 % 47 % 

Pontos negros de furtos 6 % 39 % 55 % 

Condições meteorológicas 12 % 52 % 36 % 

Relativamente à avaliação das funcionalidades apresentadas, apenas a informação sobre calorias consumidas e 

outros pontos de interesse não são considerados úteis. 
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C.6 COMUNIDADE DE UTILIZADORES DE BICICLETA 

C.6.1 Faz parte de alguma Associação, lista electrónica de discussão, rede social ou 

participa nalgum evento relacionados com a utilização da bicicleta em meio 

urbano? 

Tabela 6.3 – Percentagem das respostas às questões do grupo 6  

 
Associação Fórum Rede social Evento 

Sim 22 % 32 % 46 % 40 % 

Não 78 % 68 % 54 % 60 % 

A maior parte dos inquiridos está “desligado” da comunidade dos meios de contacto com utilizadores de bicicleta. 

22% fazem parte de uma associação/organização/federação relacionada com a utilização da bicicleta. No entanto, é 

nas redes sociais que os utilizadores de bicicleta mais participam. 

C.7 NECESSIDADES E PROPOSTAS DOS UTILIZADORES DE BICICLETA EM 

MEIO URBANO 

Para a análise de conteúdo das respostas abertas, questão 28, pré-definiu-se um conjunto de 20 termos-chave. Cada 

resposta foi associada a um ou mais termos-chave. 

Mesmo tratando-se de perguntas de resposta aberta, sem qualquer orientação ou sugestão de resposta, 70% da 

amostra respondeu, expondo a sua opinião sobre os aspectos que consideram ser determinantes para: 

a) passar a ser um utilizador frequente de bicicleta, no seu dia a dia;  

b) melhorar as condições de quem circula de bicicleta na cidade, ou aumentar o número de utilizadores de 

bicicleta, caso fosse um utilizador frequente. 

As respostas recolhidas parecem ter um padrão de termos-chave, apesar de muitas vezes surgirem em termos 

diferentes. Apresentam-se se seguida o significado dos termos-chave, com base nas respostas da amostra. 

ESTACIONAMENTO. Trata-se de 2 tipos de problemas, mas com preocupações semelhantes. Em primeiro lugar, 

surge a preocupação com do estacionamento em via pública, devido aos furtos, para o qual muitas pessoas sugerem 

parques vigiados. Em segundo lugar, o estacionamento em casa, relacionado com o receio de furtos, mas sendo um 

problema de acesso com a bicicleta ao interior da habitação. Algumas pessoas sugerem a criação de regras na 

construção de edifícios que obriguem à instalação de parques para bicicletas no seu interior. 

Um grande grupo de termos-chave está relacionado com a interacção com os automobilistas e automóveis: 

ACALMIA DE TRÁFEGO é muitas vezes sugerida por este preciso termo, mas surge sob várias formas de sugestões: 

"reduzir velocidades", "zonas 30", “estreitar faixas de rodagem para carros”, etc. 

CONDICIONAR / FISCALIZAR AUTOMÓVEIS é de certa forma semelhante à anterior mas de forma mais veemente: 

"fechar ruas ao trânsito", "reduzir o número de faixas", "reduzir os lugares de estacionamento", "taxa de circulação", 

etc. Muitas vezes esta preocupação surge sob a forma de fiscalização por parte das autoridades: "fiscalizar o 
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estacionamento ilegal", "...em cima do passeio", "...nas ciclovias", "multas mais pesadas para o excesso de 

velocidade na cidade". 

SENSIBILIZAÇÃO DE AUTOMOBILISTAS será das respostas mais frequentes, em que se reflectem todas as más 

experiências já tidas: "explicar que quando compram um automóvel não se compra a estrada", "sensibilizar para não 

fazer ultrapassagens rasantes", esta última nomeadamente com transportes públicos - autocarros e táxis - que são 

muitas vezes referenciados, provavelmente relacionada com a utilização das faixas BUS pelos ciclistas para percorrer 

avenidas mais largas e de maior tráfego automóvel. 

VIAS PARTILHADAS BUS + BICI - O termo diz tudo e é proposto quase sempre assim mesmo. 

MAIS CICLOVIAS. Surge como a principal sugestão e está relacionada com a preocupação de circulação em 

segurança e comodidade, em vias separadas do tráfego motorizado. Muitos inquiridos apresentam sugestões de 

ligações onde gostariam que houvesse uma ciclovia. 

MAIS E MELHORES CICLOVIAS. É usado quando a resposta, para além da preocupação anterior, contem um juízo 

negativo em relação às ciclovias até agora existentes. Sobretudo: "que roubem espaço ao automóvel e não aos 

peões" - por vezes surgindo esta ideia associada ao respeito pelos peões e à necessidade de condicionar o 

automóvel, outras vezes associada à ideia de que os peões acabam por usar assim a ciclovia como passeio pedonal; 

e "que não sirvam apenas para lazer mas que facilitem as deslocações quotidianas na cidade". É também frequente 

a preocupação dos cruzamentos das ciclovias e das interacções com o tráfego motorizado. 

MELHORAR AS CICLOVIAS É usado em respostas semelhantes à anterior mas onde o acento tónico é a crítica às 

ciclovias existentes. Mais uma vez, as ideias mais recorrentes são: que retiram espaço ao peão em detrimento do 

automóvel; o percurso descrito pelas ciclovias não é adequado a necessidades quotidianas de deslocação; têm 

vários pontos-negros nas intersecções. 

CRIAR CICLOFAIXAS. É usado quando a preocupação era a de delimitar uma faixa para os velocípedes na faixa de 

rodagem: "basta pintar o alcatrão", "como forma de integrar os ciclistas no trânsito na cidade". O acento tónico não 

é posto na separação do tráfego automóvel, mas sim como caminho para a sua integração. 

MAIS VIAS CICLÁVEIS. É usado quando a sugestão era mais generalista, sem ter uma ideia vincada acerca da 

dualidade separação/integração com o tráfego automóvel. Exemplo: "Mais ciclovias ou ciclofaixas", "criação de mais 

vias clicáveis" 

Ainda no que diz respeito às ciclovias, o termo SENSIBILIZAÇÃO DE PEÕES está relacionado com a crítica ao facto de 

os peões utilizarem a ciclovia para caminhar, prejudicando o fluir do tráfego velocípede. 

No termo SENSIBILIZAÇÃO PARA A BICICLETA, ao contrário da sensibilização aos automobilistas e aos peões, as 

ideias surgem pela positiva e não pela crítica, com referências a educação nas escolas, promoção pelas autarquias, 

anúncios na TV, eventos, etc. 

CÓDIGO DA ESTRADA. É assinalado nas respostas que fazem referências à lei, sobretudo em termos generalistas 

como "dar mais direitos à bicicleta". Por vezes surgem com sugestões específicas, sobretudo no que diz respeito à 

regra da prioridade do automóvel em relação ao velocípede. 
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Também como um termo frequente, surge uma MELHOR ACESSIBILIDADE / ARTICULAÇÃO COM O TP, em que 

sobretudo se apela a uma maior facilidade de transporte de bicicletas em transportes públicos, nomeadamente 

comboio e barcos, para quem se desloca entre a periferia e o centro da cidade. Surge também a questão da 

articulação com o TP quando se menciona o tema do estacionamento e da localização das eventuais estações de 

bicicletas de uso partilhado. 

BICICLETAS DE USO PARTILHADO é um termo auto-explicativo. Curiosamente o exemplo que aparece mais vezes 

como comparação é o de Aveiro, mais do que Barcelona, Londres ou Paris. 

O termo-chave MELHORIA DO PAVIMENTO é usado em respostas que propõem mesmo isso, e quase sempre com 

um juízo negativo em relação ao estado da via - buracos, irregularidades - e também ao tipo de pavimento 

(empedrado, calçada) de várias ruas da cidade. 

Neste âmbito deu-se destaque ao termo REMOÇÃO DE CARRIS, uma vez que surgem muitas respostas a apontarem 

os carris como os principais problemas do pavimento. Na maioria destas respostas, os inquiridos sublinhavam que se 

tratava dos "carris desactivados" e "sem utilidade". 

ELEVADORES PÚBLICOS. É usado quando são dadas sugestões de utilizar meios mecânicos para vencer as colinas da 

cidade. Aparecendo quer sob forma de ideias mais sofisticadas, que implicam investimentos avultados, quer sob a 

forma de ideias mais simples de possibilidade de transporte nos elevadores públicos já existentes. 

BALNEÁRIOS COM DUCHE NOS DESTINOS "nos locais de trabalho", "nas universidades", surge associado às 

preocupações dos ciclistas com o suor e com a roupa, quase sempre nas respostas sobre factores determinantes 

para passar a ser um utilizador frequente de bicicleta. 

SINALIZAÇÃO / INFORMAÇÃO. É o termo apontado quando é referida sinalização horizontal e vertical adequada 

mas também para informações mais gerais como "Sinalização e informação sobre percursos cicláveis". 

Outras respostas não foram categorizadas por não se apresentarem em número significativo, ou por serem difíceis 

de integrar nos termos-chave. Neste grupo encontram-se algumas sugestões interessantes, tais como: “trabalhar 

mais perto de casa”, “ter mais tempo livre”, “mais postos de bombas-de-ar”, “reduzir a poluição do ar”, “menor 

tempo de espera nos semáforos das ciclovias”, “incentivos fiscais para quem compra ou usa a bicicleta”, 

“consultadoria por parte da câmara a quem realmente anda de bicicleta”, “postos de carregamento para bicicletas 

eléctricas”, “bike boxes”. 

 

Fotografia 6.1 – Exemplo de bike box50 

                                                                 
50 Fonte: http://streetsblog.net/wp-content/uploads/2010/10/bike-box-portland.jpg, acedido em 15.09.2012 

http://streetsblog.net/wp-content/uploads/2010/10/bike-box-portland.jpg
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No Gráfico 6.28 apresentam-se a frequência e percentagem de cada termo-chave apontado como necessidades e 

anseios dos inquiridos, nas respostas à questão 28. 

 

Gráfico 6.28 – Frequência de cada termo-chave nas respostas à questão 28 

Os termos foram agregados em conjuntos de medidas, cuja frequência e percentagem se pode ler na Tabela 6.4. 

Tabela 6.4 – Políticas, medidas e acções consideradas necessárias pela amostra para a melhoria de condições cicláveis 

Medidas Frequência Percentagem 

Ciclovias, infra-estruturas viárias e cicláveis 537 73% 

Estacionamento e infra-estruturas urbanas 255 35% 

Medidas de redução de velocidade, condicionantes ao tráfego 
automóvel, sensibilização de automobilistas, alteração CdE 

349 48% 

Promoção e incentivo ao uso da bicicleta 166 23% 

Articulação com transportes públicos 114 16% 

Sensibilização de peões 50 7% 

Bicicletas de uso partilhado 45 6% 
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Gráfico 6.29 - Políticas, medidas e acções consideradas necessárias pela amostra para a melhoria de condições cicláveis 

As necessidades mais apontadas pelos ciclistas estão relacionadas com o aumento da rede de infra-estruturas 

viárias, segregadas ou partilhadas com o restante tráfego motorizado, que promovam a sua segurança na circulação. 

Cerca de metade das respostas apontam a necessidade de medidas de acalmia de tráfego, e de uma mudança no 

comportamento dos automobilistas no sentido de uma convivência mais segura. 

A melhoria da segurança no estacionamento na via pública ou o aumento deste tipo de equipamentos em edifícios 

públicos e particulares, a remoção de obstáculos e melhoria do pavimento, assim como a criação de elevadores 

públicos que permitam vencer alguns desníveis da cidade, são intervenções físicas apontadas por um terço da 

amostra. 

A necessidade de promoção e incentivo ao uso da bicicleta é referido por um quarto da amostra. 16% das respostas 

indicam a necessidade de mais e melhor articulação deste modo com os transportes públicos. 

Curiosamente, 7% dos inquiridos referem a necessidade de sensibilização dos peões “para que não andem nas 

ciclovias” e 6% dos inquiridos anseiam pela criação de um sistema de bicicletas de uso partilhado. 
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Anexo D - ANÁLISE DE DADOS AOS INQUÉRITOS REALIZADOS 

D.1 OBJECTIVO E METODOLOGIA 

Esta análise de dados teve como objectivo delinear perfis de utilizadores de bicicleta com base nas suas condições 

socio-económicas, objectivos e frequência de deslocações em bicicleta, experiência e comportamento em meio 

urbano, tipo de bicicleta que usam, e os critérios que têm em conta nas escolhas dos seus percursos. Pata tal, 

interessou focar as questões de idade, género, formação escolar, objectivo de deslocação/frequência, experiência e 

postura (capacete, circular no passeio), tipo de bicicleta, comportamento (utilização de vias em sentido contrário e 

passagem de sinais vermelhos) e critérios de escolhas de percursos. 

Esta análise serviu também para evidenciar os padrões de preferências de percursos, consoante as características e 

perfil do utilizador. 

A metodologia utlizada foi a seguinte: 

 

Começou-se por seleccionar as variáveis constantes na Tabela 6.5, para se proceder à definição de grupos de 

utilizadores com diferentes perfis, através da análise de clusters (Pestana & Gageiro, 2005). 

Tabela 6.5 – Caracterização das variáveis de perfil e de preferências 

Conjunto de Variáveis Variável Variável abreviada 
Opções e código de 
resposta 

Tipo  

Perfil Perfil do 
Utilizador 

1.1 Idade Idade 1 – 10 a 19 
2 – 20 a 29 
3 – 30 a 39 
4 – 40 a 49 
5 – 50 a 59 
6 – 60 a 69 

CO 

1.2 Género Género 1 – Masculino CN 

Aplicação a um sistema de preferências na escolha de percursos 

Caracterização dos perfis sugeridos 

Interpretação dos resultados 

Selecção do método de análise de cluster 

Classificação de respostas 

Identificação das variáveis determinantes para a análise 
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Conjunto de Variáveis Variável Variável abreviada 
Opções e código de 
resposta 

Tipo  

2 – Feminino 

1.3 Formação escolar Formação escolar 0 – Nenhuma 
1 – Ensino Básico 
2 – Ensino Secundário 
3 – Ensino Superior 

CO 

1.4 Possuir automóvel Automóvel 1 – Não 
2 - Sim 

CN 

1.5 Residir em Lisboa Lisboa 2 – Não 
1 - Sim 

CN 

2.1 Frequência de utilização de 
bicicleta como movimento 
entre casa-trabalho ou 
escola 

Movimentos pendulares 1 – Nunca 
2 – Raramente, algumas 

vezes por ano 
3 – Esporadicamente, 

algumas vezes por 
mês 

4 – Fins-de-semana ou 
algumas vezes por 
semana 

5 – Diariamente 

    CO 

2.2 Frequência de utilização de 
bicicleta para deslocações 
utilitárias na cidade 

Transporte Utilitário 

2.3 Frequência de utilização 
para fins lúdicos ou 
recreativos 

Passeio 

2.4 Frequência de utilização de 
bicicleta para desporto ou 
manutenção física 

Desporto 

3.1 Há quanto tempo utiliza a 
bicicleta em Lisboa 

Há quanto tempo 1 – Menos de 1 ano 
2 – Entre 1 a 2 anos 
3 – Entre 3 a 5 anos 
4 – Mais de 5 anos 
5 – Mais de 10 anos 

CO 

3.2 Experiência de utilização Experiência 1 – Principiante 
2 – Com alguma 

experiência 
3 – Experiente 

CO 

3.3 Utilização de capacete Capacete 1 – Não 
2 - Sim 

CN 

Tipo de 
bicicleta 

4.1 Tipo de bicicleta Tipo Bicicleta 1 – Montanha 
2 – Pasteleira 
3 – Estrada 
4 – Dobrável 
5 – Híbrida 
6 – Estrada sem 
mudanças 
7 – Eléctrica 
8 – BMX 
9 – Não categorizável 

CN 

4.2 Valor da bicicleta Preço 0 – Não sei estimar 
1 – Mais baixo que 

200€ 
2 – De valor 

semelhante a 200€ 
3 – Mais alto que 200€ 

CO 

Comporta
mento 

5.1 Utilização da bicicleta na 
faixa de rodagem ou no 
passeio 

Rodagem 1 – Passeio 
2 – Faixa de rodagem 

CN 

5.2 Utilização de ciclovias Ciclovias 0 – Nunca 
1 – Por vezes 
2 – A maior parte das 

vezes 
3 - Sempre 

CO 

5.3 Utilização de faixas BUS Faixas BUS 

5.4 Utilização de vias em 
sentido contrário 

Sentido contrário 

5.5 Respeitar semáforos 
vermelhos 

Sinais vermelhos 

6.1 Já teve um acidente de 
bicicleta 

Acidente 0 – Não 
1 - Sim 

CN 

6.2 Já foi alvo de um furto de Furto 
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Conjunto de Variáveis Variável Variável abreviada 
Opções e código de 
resposta 

Tipo  

bicicleta 

7.1 Pertence a alguma 
associação 

Associação 0 – Não 
1 - Sim 

CN 

7.2 Participa nalguma lista 
electrónica de discussão 

Fórum 

7.3 Pertence a alguma rede 
social 

Rede social 

7.4 Participa nalgum evento Evento 

Prefer
ências 

Critérios 
na escolha 
de 
percursos 

8.1 Rapidez Rapidez Pontuação de 1 a 10, 
caso se inclua nos 5 
critérios mais 
importantes 

Cont 
8.2 Inclinação das vias Inclinação das vias 

8.3 Tipo de pavimento Tipo de pavimento 

8.4 Estado de conservação do 
pavimento 

Estado de conservação do 
pavimento 

8.5 Existência de carris Existência de carris 

8.6 Segurança na circulação Segurança na circulação 

8.7 Segurança em termos de 
criminalidade 

Segurança em termos de 
criminalidade 

8.8 Existência de ciclovias Existência de ciclovias 

8.9 Simplicidade do trajecto (nº 
de viragens) 

Simplicidade do trajecto 
(nº de viragens) 

8.10 Estacionamento no destino Estacionamento no 
destino 

8.11 Congestionamento Congestionamento 

8.12 Semaforização Semaforização 

8.13 Velocidade de circulação 
dos automóveis 

Velocidade de circulação 
dos automóveis 

8.14 Passagem frequente de 
autocarros 

Passagem frequente de 
autocarros 

8.15 Zonas de tráfego pedonal 
intenso 

Zonas de tráfego pedonal 
intenso 

8.16 Existência de actividades 
comerciais 

Existência de actividades 
comerciais 

8.17 Desafio do percurso Desafio do percurso 

8.18 Calorias consumidas Calorias consumidas 

8.19 Paisagem agradável Paisagem agradável 

8.20 Poluição do ar Poluição do ar 

8.21 Ruído/silêncio Ruído/silêncio 

8.22 Vento Vento 

8.23 Sombra/Sol Sombra/Sol 

CO – Categórica Ordinal 
CN – Categórica Nominal 
Cont – Contínua 

 

As respostas de texto foram classificadas em respostas categorizadas em valores, de modo a facilitar o seu 

processamento pelo software de cálculo estatístico e de modo a permitir uma mais fácil análise e interpretação dos 

resultados. Seguidamente apresentam-se as matrizes de correlações entre as variáveis de Perfil do utilizador e entre 

as preferências nas escolhas de percursos. 
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Tabela 6.6 – Matriz de correlações entre as variáveis categóricas de Perfil do utilizador 

 

Tabela 6.7 – Matriz de correlações entre os critérios nas escolhas de percursos 

 

 Idade Genero Formacao Automovel Lisboa Pendulares Utilitario Passeio Desporto Anos Experiencia Capacete Bicicleta

Idade -0,097 0,033 0,364 0,068 -0,119 -0,136 -0,002 0,051 0,254 0,082 0,159 -0,038

Genero -0,097 0,147 -0,109 -0,125 -0,120 -0,087 -0,062 -0,099 -0,118 -0,330 -0,086 0,054

Formacao 0,033 0,147 0,169 -0,200 -0,016 0,004 -0,081 -0,115 0,003 -0,045 -0,041 0,058

Automovel 0,364 -0,109 0,169 0,119 -0,187 -0,239 -0,106 0,036 0,056 0,003 0,167 -0,018

Lisboa 0,068 -0,125 -0,200 0,119 -0,128 -0,171 -0,072 0,065 0,024 -0,015 0,149 -0,005

Pendulares -0,119 -0,120 -0,016 -0,187 -0,128 0,615 0,155 0,006 -0,138 0,313 -0,183 0,237

Utilitario -0,136 -0,087 0,004 -0,239 -0,171 0,615 0,357 0,047 -0,005 0,301 -0,294 0,190

Passeio -0,002 -0,062 -0,081 -0,106 -0,072 0,155 0,357 0,566 0,007 0,191 0,008 0,027

Desporto 0,051 -0,099 -0,115 0,036 0,065 0,006 0,047 0,566 0,044 0,133 0,215 -0,084

Anos 0,254 -0,118 0,003 0,056 0,024 -0,138 -0,005 0,007 0,044 0,347 0,008 -0,113

Experiencia 0,082 -0,330 -0,045 0,003 -0,015 0,313 0,301 0,191 0,133 0,347 -0,035 0,015

Capacete 0,159 -0,086 -0,041 0,167 0,149 -0,183 -0,294 0,008 0,215 0,008 -0,035 -0,196

Bicicleta -0,038 0,054 0,058 -0,018 -0,005 0,237 0,190 0,027 -0,084 -0,113 0,015 -0,196

Rapidez

Incl inação 

das  vias

Tipo de 

pavimento

Estado de 

conservaçã

o do 

pavimento

Exis tência  

de carris

Segurança 

na 

ci rculação

Segurança 

em termos  

de 

criminal id

ade

Exis tência  

de 

ciclovias

Simpl icida

de do 

tra jecto 

(nº de 

vi ragens)

Estaciona

mento no 

destino

Congestiona

mento

Semaforiz

ação

Velocidade 

de 

ci rculação 

dos  

automóveis

Passagem 

frequente 

de 

autocarros

Zonas  de 

tráfego 

pedonal  

intenso

Exis tência  

de 

actividade

s  

comercia is

Desafio 

do 

percurso

Calorias  

consumid

as

Paisagem 

agradável

Poluição 

do ar

Ruído/s i lê

ncio Vento Sombra/Sol

Rapidez 0,03 -0,03 -0,07 -0,02 -0,27 -0,19 -0,20 0,06 -0,01 -0,02 0,05 -0,11 -0,09 -0,01 0,02 -0,17 -0,09 -0,21 -0,14 -0,13 0,01 -0,07

Inclinação das vias 0,03 -0,05 -0,06 0,00 -0,20 -0,13 -0,13 -0,05 -0,07 -0,03 0,00 0,09 0,01 -0,01 0,02 -0,19 -0,13 -0,23 -0,13 -0,14 0,02 -0,10

Tipo de pavimento -0,03 -0,05 0,16 0,01 -0,19 -0,08 -0,14 -0,04 -0,07 -0,06 -0,02 -0,13 -0,04 -0,05 -0,02 -0,02 -0,08 -0,04 -0,13 -0,11 -0,02 -0,01

Estado de conservação do pavimento -0,07 -0,06 0,16 0,07 -0,13 -0,07 -0,11 -0,04 -0,06 -0,07 -0,04 -0,11 -0,07 -0,08 -0,07 -0,09 -0,09 -0,06 -0,07 -0,07 0,00 -0,03

Existência de carris -0,02 0,00 0,01 0,07 -0,07 -0,03 -0,14 -0,08 -0,02 -0,01 -0,01 0,02 0,03 -0,04 0,02 -0,06 -0,03 -0,08 -0,02 0,00 -0,01 -0,01

Segurança na circulação -0,27 -0,20 -0,19 -0,13 -0,07 0,01 0,05 -0,06 -0,03 -0,05 -0,08 0,06 0,01 -0,03 -0,09 -0,14 -0,07 -0,14 -0,06 -0,05 -0,09 -0,08

Segurança em termos de criminalidade -0,19 -0,13 -0,08 -0,07 -0,03 0,01 -0,02 -0,08 0,07 -0,07 0,01 -0,08 -0,07 0,03 0,00 0,01 -0,02 -0,05 -0,02 -0,01 -0,05 -0,01

Existência de ciclovias -0,20 -0,13 -0,14 -0,11 -0,14 0,05 -0,02 -0,05 -0,02 -0,07 -0,02 -0,10 -0,06 0,01 -0,10 -0,09 0,06 -0,01 -0,15 -0,04 -0,11 0,00

Simplicidade do trajecto (nº de viragens) 0,06 -0,05 -0,04 -0,04 -0,08 -0,06 -0,08 -0,05 -0,03 0,02 -0,01 -0,07 -0,04 -0,01 0,03 -0,06 -0,03 -0,06 -0,05 -0,03 -0,01 0,01

Estacionamento no destino -0,01 -0,07 -0,07 -0,06 -0,02 -0,03 0,07 -0,02 -0,03 -0,02 0,00 -0,08 -0,04 -0,05 0,06 -0,05 -0,03 -0,10 -0,07 0,01 0,02 -0,04

Congestionamento -0,02 -0,03 -0,06 -0,07 -0,01 -0,05 -0,07 -0,07 0,02 -0,02 0,13 -0,01 0,03 0,04 -0,03 -0,03 -0,03 -0,09 0,03 -0,02 -0,01 -0,04

Semaforização 0,05 0,00 -0,02 -0,04 -0,01 -0,08 0,01 -0,02 -0,01 0,00 0,13 -0,03 -0,04 0,02 0,00 -0,02 -0,04 -0,10 -0,03 -0,04 -0,02 -0,03

Velocidade de circulação dos automóveis -0,11 0,09 -0,13 -0,11 0,02 0,06 -0,08 -0,10 -0,07 -0,08 -0,01 -0,03 0,16 -0,08 0,01 -0,14 -0,14 -0,25 -0,06 -0,07 -0,05 -0,11

Passagem frequente de autocarros -0,09 0,01 -0,04 -0,07 0,03 0,01 -0,07 -0,06 -0,04 -0,04 0,03 -0,04 0,16 0,03 0,04 -0,07 -0,03 -0,07 -0,02 -0,06 -0,05 -0,05

Zonas de tráfego pedonal intenso -0,01 -0,01 -0,05 -0,08 -0,04 -0,03 0,03 0,01 -0,01 -0,05 0,04 0,02 -0,08 0,03 0,05 0,00 -0,03 -0,06 -0,07 -0,06 -0,04 -0,05

Existência de actividades comerciais 0,02 0,02 -0,02 -0,07 0,02 -0,09 0,00 -0,10 0,03 0,06 -0,03 0,00 0,01 0,04 0,05 -0,01 -0,03 0,04 -0,04 -0,03 0,08 0,00

Desafio do percurso -0,17 -0,19 -0,02 -0,09 -0,06 -0,14 0,01 -0,09 -0,06 -0,05 -0,03 -0,02 -0,14 -0,07 0,00 -0,01 0,24 0,27 0,05 0,05 0,02 0,01

Calorias consumidas -0,09 -0,13 -0,08 -0,09 -0,03 -0,07 -0,02 0,06 -0,03 -0,03 -0,03 -0,04 -0,14 -0,03 -0,03 -0,03 0,24 0,14 0,02 0,02 -0,02 0,09

Paisagem agradável -0,21 -0,23 -0,04 -0,06 -0,08 -0,14 -0,05 -0,01 -0,06 -0,10 -0,09 -0,10 -0,25 -0,07 -0,06 0,04 0,27 0,14 0,03 0,13 -0,05 0,12

Poluição do ar -0,14 -0,13 -0,13 -0,07 -0,02 -0,06 -0,02 -0,15 -0,05 -0,07 0,03 -0,03 -0,06 -0,02 -0,07 -0,04 0,05 0,02 0,03 0,18 0,05 0,01

Ruído/silêncio -0,13 -0,14 -0,11 -0,07 0,00 -0,05 -0,01 -0,04 -0,03 0,01 -0,02 -0,04 -0,07 -0,06 -0,06 -0,03 0,05 0,02 0,13 0,18 -0,04 0,12

Vento 0,01 0,02 -0,02 0,00 -0,01 -0,09 -0,05 -0,11 -0,01 0,02 -0,01 -0,02 -0,05 -0,05 -0,04 0,08 0,02 -0,02 -0,05 0,05 -0,04 0,05

Sombra/Sol -0,07 -0,10 -0,01 -0,03 -0,01 -0,08 -0,01 0,00 0,01 -0,04 -0,04 -0,03 -0,11 -0,05 -0,05 0,00 0,01 0,09 0,12 0,01 0,12 0,05



Gestão da Mobilidade em Bicicleta 

XLVII 

É interessante observar que as maiores correlações se verificam entre os objectivos de utilização de bicicleta: 

Pendulares e Utilitário (+0,615) e Passeio e Desporto (+0,566). Verifica-se também que a utilização do capacete é mais 

comum nas deslocações por Desporto, e menos comum nos Pendulares e Utilitário. 

D.2 ANÁLISE DE CLUSTERS 

Optou-se por utilizar um método de análise de clusters relativamente recente (2001), o TwoStep Cluster, por ser um 

método utilizado quando temos um grande número de observações, e no qual se podem utilizar variáveis categóricas, 

nominais e ordinais, como é o caso. De forma a reduzir o número de variáveis para a análise, procedeu-se 

previamente a uma análise de componentes principais categórica51, um procedimento indicado para o tratamento de 

dados quando existem variáveis categóricas. 

D.2.1 CATPCA 

O CATPCA52 é um procedimento que permite quantificar variáveis categóricas ao mesmo tempo que reduz a dimensão 

do conjunto de dados, evidenciando as variáveis que não acrescentam explicância ao modelo. 

O CATPCA permite reduzir a dimensão da amostra, sendo útil para situações em que um largo conjunto de variáveis 

não possibilita uma interpretação simples e directa entre os objectos da amostra. Este procedimento possibilita a 

interpretação de apenas algumas dimensões que representam um conjunto de categorias de variáveis, em vez de um 

largo conjunto de variáveis. 

Pode ser utilizado para analisar dados multivariados complexos, possibilitando analisar variáveis categóricas nominais, 

ordinais e contínuas, desde que estejam bem definidas à partida. O objectivo do CATPCA é reduzir um conjunto 

original de variáveis a um conjunto menor de componentes, sem correlação, que representem a maioria da 

informação contida nas variáveis originais (Meulman, Van der Kooij & Heiser, 2004). 

Aplicou-se o CATPCA ao conjunto de variáveis de “Perfil”. Após uma análise sobre o melhor número de dimensões a 

escolher53, foram seleccionadas 3 componentes para análise. As dimensões construídas explicavam cerca de 46% da 

variância da amostra (Tabela 6.8), constituída por 892 casos. Estas dimensões revelaram que: 

 Algumas das variáveis não contribuem significativamente para a sua formação, pelo que poderiam ser 

descartadas (Tabela 6.9); 

 Observando os Gráficos 6.30 e 6.31, onde estão representadas as variáveis nos planos das dimensões 1x2 

e 1x3 (os pares de dimensões com maior nível de explicação da variância), observa-se que os movimentos 

pendulares e o transporte utilitário apresentam-se sempre próximos, assim como o passeio e desporto. 

Esta similaridade pode também ser justificada pela forte correlação que possuem - cerca de 0,6 (ver 

Tabela 6.6); 

 Não foi possível formar 3 conjuntos de casos com um grau de homogeneidade interna e heterogeneidade 

externa aceitável, após a aplicação do teste MANOVA (análise de variância multivariada) aos 3 conjuntos 

delineados com base nas características e pontuações de cada caso em cada uma das 3 dimensões. 

                                                                 
51 Categorical Principal Components Analysis, também conhecida pelo acrónimo CATPCA. 
52 Módulo do software SPSS, disponível desde a versão 10 (Meulman, Heiser, & SPSS Inc., 1999). 
53 com base nos critérios de Kaiser e screen-plot. 
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Tabela 6.8 – Sumário do modelo e parâmetros das dimensões formadas com o CATPCA 

 

As dimensões 2 e 3 apresentam valores de Alpha de Chronbach54 inaceitáveis, são razoáveis a partir de 0.6 (Hill & Hill, 

2000; Pestana & Gageiro, 2005), mas ainda foram consideradas por terem valores próprios satisfatórios e por 

explicarem um total de 46% da variância contida nos dados. 

Os eigenvalues (valores próprios) informam sobre a contribuição de cada uma das dimensões para explicar a variância 

contida nos dados. Quanto maiores os valores próprios, mais importantes são as dimensões para explicar a variância, 

e melhor é a solução encontrada por ser a mais discriminante. 

As medidas de descriminação informam sobre as variáveis que mais contribuem para a construção de cada uma das 

dimensões. 

Tabela 6.9 – Correlação de cada variável com as dimensões 

Component Loadings 

Variáveis 
Dimensões 

1 2 3 

Idade -,225 ,334 ,627 

Genero -,162 -,522 -,136 

Formacao -,073 -,244 ,542 

Automovel -,409 ,317 ,481 

Lisboa -,262 ,324 -,163 

Pendulares ,759 -,081 ,149 

Utilitario ,840 -,048 ,122 

Passeio ,567 ,402 -,277 

Desporto ,269 ,604 -,339 

Anos -,049 ,423 ,376 

Experiencia ,468 ,484 ,318 

Capacete -,373 ,453 -,182 

Bicicleta ,373 -,369 ,393 

 

Os component loadings indicam o coeficiente de correlação de Pearson entre as variáveis e as dimensões, variando 

entre -1 e 1. 

                                                                 
54 Coeficiente de consistência interna. 
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A cinzento estão assinaladas as variáveis que têm uma correlação forte ou moderada (>|0,5|) em alguma das 

dimensões formadas. Caso haja alguma variável não relevante em qualquer dimensão, pode-se ponderar a sua 

supressão da análise. 

 

No Gráfico 6.30 e Gráfico 6.31 estão representadas as variáveis nos planos das dimensões 1x2 e 1x3, os pares de 

dimensões mais relevantes, por se tratarem daquelas que mais explicam a variância dos dados. 

No primeiro caso, as categorias de variáveis estão distribuídas nos planos das dimensões, sendo as mais afastadas da 

origem as que se destacam. O afastamento entre categorias traduz relações de oposição, quantificações de sinais 

contrários. As variáveis que se apresentam próximas no gráfico e positivamente relacionadas indicam uma possível 

correlação entre elas. Os vectores de variáveis que fazem um ângulo de 90º indicam que as variáveis não estão 

relacionadas. 

Observa-se que os vectores formados pelas categorias de movimentos pendulares e transporte utilitário apresentam-

se sempre próximos e de relação positiva, assim como o passeio e desporto. Esta similaridade pode também ser 

justificada pela forte correlação que possuem - cerca de 0,6 (ver Tabela 6.6). Verifica-se também que são os vectores 

das variáveis Pendulares e Utilitários são os que apresentam maior colinearidade, indicando uma maior aproximação 

entre elas. 

Por outro lado, o ângulo que os vectores formam, principalmente no plano das dimensões 1x2, indica um afastamento 

entre os grupos de variáveis Passeio/Desporto e Pendulares/Utilitário. 

No segundo caso, apresentam-se as variáveis projectadas nos planos com rotação do tipo varimax normalizada, que 

permitem uma melhor interpretação das componentes. Verifica-se também uma aproximação entre as variáveis 

Pendulares/Utilitário e Passeio/Desporto.  
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Gráfico 6.30 – Representação das categorias das variáveis nos planos de dimensões: Dim 1 x Dim2 e Dim 1 x Dim 3 
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Gráfico 6.31 – Representação das variáveis nos planos rodados (Rotação Varimax Normalizada) de dimensões: Dim 1 x Dim 2 e 
Dim 1 x Dim 3 

 

O CATPCA e a matriz de correlações forneceram pistas para a selecção das variáveis a utilizar na análise TwoStep 

Cluster, não se escolhendo portanto variáveis que supostamente medem a mesma construção. 
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D.2.2 TwoStep Cluster 

O TwoStep Cluster é um método hierárquico desenvolvido por Chiu et al. (2001), especialmente concebido para lidar 

com variáveis categóricas (ordinais e nominais) e contínuas, com diferentes escalas, quando misturadas na análise. 

De acordo com Norusis & SPSS Inc. (2012), o TwoStep Cluster é um método de formação de clusters apropriado e mais 

eficaz em situações em que a amostra é de grande dimensão e em que não se sabe à partida qual o número de 

clusters adequado para segmentar a amostra. 

O algoritmo identifica grupos de objectos que exibem padrões de resposta semelhantes (SPSS Inc., 2001). 

Normalmente, os objectos são atribuídos ao cluster com o centro mais próximo. 

No entanto podem existir desvantagens neste método automático: a utilização de variáveis categóricas para a 

formação de clusters pode ser problemática, tal como sugerido por Tsiptsis & Chorianopoulos (2009), e a ordem em 

que os objectos se encontram na base de dados pode influenciar os resultados (Horn & Huang, 2009). 

Geralmente deve-se evitar utilizar um grande número de variáveis, e as variáveis com forte correlação ou 

colinearidade não devem ser incluídas na análise, por não trazerem mais explicância. 

Removeram-se as variáveis Automovel, Lisboa e Anos, por não representarem um significativo contributo para a 

análise. Foram ainda removidas as variáveis Utilitario e Passeio por já estarem de certa forma representadas nas 

variáveis Pendulares e Desporto, respectivamente. 

Prosseguiu-se para a formação dos clusters, considerando-se apenas as 6 variáveis abaixo: 

 Idade 

 Genero 

 Pendulares 

 Desporto 

 Experiencia 

 Capacete 

O número óptimo de clusters foi determinado através do critério Schwarz’s Bayesian Criterion (BIC). Foram sugeridos 

3 clusters. 

O resultado foi considerado satisfatório, ainda que a medida de coesão e separação55 indique o valor de 0.2 – um 

valor pouco robusto mas aceitável para a formação dos clusters (Lamont & Jenkins, 2011; Norusis & SPSS Inc., 2012; 

Şchiopu, 2010). Este resultado sugere que, embora haja um grau moderado de relação entre os casos pertencentes a 

diferentes clusters, há uma distância satisfatória entre eles, indicando que poderão existir diferenças consideráveis 

entre os clusters (Hume, 2011). 

Os clusters formados apresentam uma dimensão semelhante (entre 273 e 331 casos), como se pode verificar pelo 

Gráfico 6.32, sendo o rácio das dimensões maior e menor de 1,21. 

                                                                 
55 Indicador que reflecte a eficácia da solução de aglomeração. Valores próximos de 1 indicam um modelo robusto com uma 
perfeita homogeneidade interna e heterogeneidade externa. 
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Gráfico 6.32 – Sumário do TwoStep Cluster em relação à dimensão dos clusters formados. 

O TwoStep Cluster quantifica a importância e contribuição de cada variável para a formação dos clusters, utilizando 

estatísticas Qui-quadrado, no caso de variáveis categóricas (Horn & Huang, 2009). 

Da solução apresentada, a variável com maior importância para a formação dos clusters é Desporto, seguida das 

variáveis Experiencia, Pendulares e Capacete, e por fim, com menor importância, as variáveis Idade e Genero. 

 

Gráfico 6.33 – Grau de importância das variáveis na formação dos 3 clusters 

Após uma primeira análise das características dos clusters formados, estes foram designados por: “Principiante”, 

“Desporto/Fim-de-semana” e “Commuter”56, tendo sido formados por esta ordem respectivamente. Seguidamente 

são apresentadas as características e interpretação dos clusters sugeridos por este método. 

                                                                 
56 Sem tradução directa para o Português, representam os indivíduos que se deslocam ou viajam habitualmente. 
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D.3 DESCRIÇÃO DOS GRUPOS E PERFIS FORMADOS 

O módulo Two Step Cluster devolve a caracterização de cada variável segundo o cluster. 

 

Gráfico 6.34 – Comparação dos clusters, segundo as variáveis 

No Gráfico 6.34, os marcadores estão dispostos consoante a moda da categoria de cada variável, e a dimensão dos 

marcadores representa a Importância que tem na formação do cluster. 

A partir deste gráfico é possível fazer uma distinção dos clusters com base exclusivamente nas variáveis utilizadas para 

a sua formação: 

 O cluster “Principiante” distingue-se por representar um utilizador principiante, mais jovem, que usa 

capacete, e que utiliza a bicicleta esporadicamente ou algumas vezes por semana com o objectivo de 

Desporto. 

 O cluster “Desporto/Fim-de-semana” distingue-se por abranger um utilizador da bicicleta com objectivo 

de desporto aos fins-de-semana, que se considera com alguma experiência; utiliza capacete nas suas 

deslocações e é maioritariamente do género masculino 

 O cluster “Commuter” distingue-se por representar um utilizador experiente, que utiliza a bicicleta 

diariamente para deslocações casa-trabalho (movimentos pendulares), e não usa capacete. 

Interessa também compreender como se comportam as restantes variáveis quando separadas pelos clusters 

formados. De seguida apresentam-se os gráficos das variáveis consoante cada grupo de utilizadores de bicicleta. Por 

fim apresenta-se um quadro-resumo das características de cada perfil de utilizadores de bicicleta. 
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D.3.1 Perfil 
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Há quanto tempo utiliza a bicicleta em Lisboa 

 

D.3.2 Preferências 

Com base no Gráfico 6.23, seleccionaram-se os critérios mais relevantes na escolha de percursos, e compararam-se as 

médias da pontuação (após ponderação57) de cada critério de preferência de cada grupo de utilizadores de bicicleta 

(Gráfico 6.35).  

 

Gráfico 6.35 – Importância atribuída por cada perfil aos critérios de escolha de percursos 

Na Tabela 6.10 apresentam-se os valores médios da pontuação ponderada de cada critério, para cada perfil. 

 

                                                                 
57 Transformação de valores de pesos. 

77
85 47 22

42

51
117

69 48

46

52 100 73 34 29

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Menos de 1 
ano

1 a 2 anos 3 a 5 anos Mais de 5 
anos

Mais de 10 
anos

Há quanto tempo utiliza a bicicleta em Lisboa

Commuter

Desporto fim-
de-semana

Principiante

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

R
ap

id
e

z

In
cl

in
aç

ão
 d

as
 v

ia
s

Ti
p

o
 d

e
 p

av
im

e
n

to

Es
ta

d
o

 d
e

 c
o

n
se

rv
aç

ão
 d

o
 

p
av

im
e

n
to

Se
gu

ra
n

ça
 n

a 
ci

rc
u

la
çã

o

Ex
is

tê
n

ci
a 

d
e

 c
ic

lo
vi

as

V
e

lo
ci

d
ad

e
 d

e
 c

ir
cu

la
çã

o
 d

o
s 

au
to

m
ó

ve
is

P
ai

sa
ge

m
 a

gr
ad

áv
e

l

P
o

lu
iç

ão
 d

o
 a

r

m
é

d
ia

 d
a 

p
o

n
tu

aç
ão

 p
o

n
d

e
ra

d
a

Preferências na escolha de percursos

Principiante

Desp FdS

Commuter



Anexo D -Análise de Dados aos inquéritos realizados 

LX 

Tabela 6.10 – Importância de cada critério de preferência na escolha de percursos de cada grupo (média da pontuação 
ponderada de cada critério) 

  
Principiante 

Desporto/ 
Fim-de-semana 

Commuter 

Rapidez 0,0891 0,1201 0,1876 

Inclinação das vias 0,1107 0,1080 0,1543 

Tipo de pavimento 0,0543 0,0559 0,0802 

Estado de conservação 
do pavimento 

0,0403 0,0502 0,0687 

Segurança na circulação 0,1594 0,1636 0,1100 

Existência de ciclovias 0,1353 0,1059 0,0669 

Velocidade de circulação 
dos automóveis 

0,0736 0,0719 0,0867 

Paisagem agradável 0,0966 0,0833 0,0553 

Poluição do ar 0,0377 0,0507 0,0398 

 

D.3.3 Comportamento em meio urbano 
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Utilização de capacete 
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Respeitar semáforos vermelhos 
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Utilização de faixas BUS 
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Faz parte de alguma Associação, lista electrónica de discussão, rede social ou participa nalgum 

evento relacionado com a utilização da bicicleta em meio urbano 

 

235
38

275

56

194

94

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Não Sim

Já teve um acidente de bicicleta

Commuter

Desporto fim-
de-semana

Principiante

91%

9%

Principiante

Não

Sim 86%

14%

Desporto

Não

Sim 76%

24%

Commuter

Não

Sim

248
25

284

47

218

70

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Não Sim

Já foi alvo de um furto de bicicleta

Commuter

Desporto fim-
de-semana

Principiante

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Associação Fórum Rede Social Evento

Comunidade

Principiante

Desporto fim-
de-semana

Commuter



Gestão da Mobilidade em Bicicleta 

LXV 

D.3.4 Necessidades e propostas dos utilizadores de bicicleta em meio urbano 

Cada perfil de utilizador de bicicleta apresenta conjunto de diferentes necessidades com vista a melhorar/aumentar a 

sua circulação de bicicleta em meio urbano. 

Tabela 6.11 – Frequência de termos-chave nas respostas à questão 28, por perfil 

 Principiante Desporto Commuter 

Mais ciclovias 81 72 49 

Melhorar ciclovias 9 15 11 

Mais e melhores ciclovias 18 47 26 

Criar ciclofaixas 8 11 18 

Mais vias cicláveis 12 10 26 

Vias partilhadas BUS+Bici 6 13 33 

Estacionamento 42 52 54 

Remoção de carris 0 2 12 

Melhoria do pavimento 17 13 27 

Elevadores públicos 3 1 4 

Acalmia de tráfego  13 14 38 

Condicionar/fiscalizar mais os automóveis 9 15 28 

Sensibilização de automobilistas 39 50 36 

Código Estrada (favorecendo bicicleta) 4 22 30 

Sensibilização para a bicicleta 17 22 34 

Sinalização/informação 9 13 19 

Balneários com duche nos destinos 11 11 5 

Melhor acessibilidade/articulação de bicicletas ao TP 33 30 38 

Sensibilização de peões 14 18 9 

Bicicletas de uso partilhado 8 11 21 

TOTAL DE PROPOSTAS 353 442 518 

 

 

Gráfico 6.36 – Políticas, medidas e acções propostas pelos diferentes perfis de utilizadores 
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D.3.5 Características de cada grupo 

Indicam-se seguidamente e de forma esquemática as características mais relevantes e prototípicas de cada 

grupo/cluster. 

 

Cluster 1 – “Principiante” 

 É predominantemente mais jovem 

 O grupo com maior percentagem de pessoas do género feminino (40%) 

 Considera-se principiante relativamente à experiência em circular em meio urbano. Utiliza a bicicleta há 

menos de 2 anos 

 Utiliza a bicicleta esporadicamente ou aos fins de semana, sobretudo para passeio e desporto. Também 

se encaixam aqui alguns utilizadores que utilizam a bicicleta diariamente, mas que se consideram 

inexperientes (principiantes). A maioria evita utilizar a bicicleta para deslocações quotidianas e utilitárias 

na cidade 

 O tipo de bicicleta mais comum é a de montanha ou a pasteleira. É o grupo onde o segmento das 

bicicletas mais baratas (<200€) tem mais frequência 

 Relativamente ao sistema de preferências nas escolhas de percursos: 

o Atribui à rapidez dos percursos metade da importância que lhe atribui o Commuter 

o Estado de conservação do pavimento não é relevante 

o Dá bastante importância à segurança na circulação – o factor mais importante 

o Tem grande preferência por vias onde existam ciclovias 

o A paisagem agradável é um critério importante 

 É o grupo com mais utilizadores a circularem no passeio: 1 em 3 

 Mais de metade utiliza capacete (57%) 

 Opta por utilizar ciclovias e é o grupo que mais respeita os semáforos 

 É grupo que tem menor percentagem de acidente de bicicleta em meio urbano (14%) 

 Baixa taxa de furtos de bicicleta (9%) 

 A nível de propostas para a melhoria de condições cicláveis é o grupo que menos propostas apresenta, e 

onde os termos-chave “mais ciclovias” e “balneários com duche no destino” têm maior frequência 

 Em relação à comunidade de ciclistas, é o grupo que está mais “desligado” de associações, fóruns, redes 

sociais e eventos 

 

 

Fotografia 6.2 – Retrato de utilizadores “Principiantes”58 

 

                                                                 
58 Fontes: http://www.passeiolivre.org/2010/03/bicicletas-nos-passeios-uma-nova-moda.html , 
http://experienciasdebicicleta.blogspot.pt/2009_04_01_archive.html e http://www.ecf.com/news/childrencycling/ 

http://www.passeiolivre.org/2010/03/bicicletas-nos-passeios-uma-nova-moda.html
http://experienciasdebicicleta.blogspot.pt/2009_04_01_archive.html
http://www.ecf.com/news/childrencycling/
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Cluster 2 – “Desporto/Fim-de-semana” 

 Mais pessoas entre os 40 e 49 anos 

 É o grupo com mais membros com apenas o ensino secundário, apesar de ter maior frequência com 

formação superior 

 Grupo com mais membros que residem fora de Lisboa 

 Considera-se com alguma experiência relativamente à circulação em meio urbano 

 Utiliza a bicicleta sobretudo aos fins-de-semana ou algumas vezes por semana. Raramente como 

transporte utilitário. Uma percentagem considerável evita utilizar para deslocações quotidianas e 

utilitárias na cidade 

 O tipo de bicicleta mais comum é a bicicleta de montanha, muito associada a deslocações para desporto 

(BTT). A de estrada também é frequente. Utiliza, comparativamente aos outros grupos, bicicletas mais 

caras 

 Relativamente ao sistema de preferências nas escolhas de percursos: 

o A rapidez 

o A segurança na circulação é o critério mais importante 

o Opta por percursos com ciclovias 

o Prevalência à paisagem agradável 

o Poluição do ar ligeiramente mais importante em relação aos outros grupos 

 Grupo com maior percentagem de ciclistas que utiliza capacete: 3 em 4 utilizam capacete 

 Opta por utilizar as ciclovias 

 A nível de propostas para a melhoria de condições cicláveis é grupo que mais propõe medidas de criação 

de ciclovias e infra-estruturas viárias e cicláveis, e sensibilização de peões 

 

  

Fotografia 6.3 – Retrato de utilizadores com perfil “Desporto/Fim-de-semana”59 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
59 Fonte: http://lisboadiarios.blogspot.pt/2012/02/de-bicicleta-na-baixa.html 

http://lisboadiarios.blogspot.pt/2012/02/de-bicicleta-na-baixa.html
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Cluster 3 – “Commuter” 

 Mais pessoas entre os 20 e os 39 anos 

 Grupo com mais membros a residir em Lisboa 

 Utiliza a bicicleta no dia-a-dia para realizar deslocações casa-trabalho ou local de estudo. A par disso 

também utiliza como transporte utilitário. Uma grande percentagem nunca utiliza a bicicleta para 

desporto / manutenção física. Esporadicamente e aos fins de semana poderá utilizar a bicicleta para 

passeio/lazer 

 Considera-se um utilizador experiente relativamente à circulação em bicicleta em meio urbano 

 Relativamente ao sistema de preferências nas escolhas de percursos: 

o A rapidez dos percursos é o critério mais importante 

o Atribui bastante importância à inclinação das vias 

o O tipo e o estado de conservação dos pavimentos são critérios importantes nas escolhas de 

percursos 

o É o grupo que menos privilegia a segurança na circulação, a existência de ciclovias e a paisagem 

agradável 

 9 em 10 optam por circular na faixa de rodagem 

 Apenas 3 em 20 utilizam capacete em meio urbano 

 É o grupo que menos frequentemente utiliza as ciclovias, quando existem, e menos respeita os semáforos 

vermelhos (7 em 10 admite passar semáforos) 

 A utilização de vias em sentido contrário não constitui um problema, 65% fazem-no 

 Um terço dos Commuters já teve um acidente de bicicleta em meio urbano, uma proporção considerável 

quando comparada com os outros grupos 

 É também o grupo que foi alvo de mais furtos de bicicleta, 1 em 4 

 A nível de propostas para a melhoria de condições cicláveis é o grupo que mais propostas apresenta, e 

fica à frente dos demais perfis na frequência de propostas relacionadas com: estacionamento e infra-

estruturas urbanas; medidas de redução de velocidade, condicionantes ao tráfego automóvel, 

sensibilização de automobilistas, alteração CdE; promoção e incentivo ao uso da bicicleta;  articulação 

com transportes públicos e bicicletas de uso partilhado 

 Em relação à comunidade de ciclistas, é o grupo que mais participa em associações, fóruns, redes sociais e 

eventos, revelando elevado grau de pro-actividade 

 

 

Fotografia 6.4 – Retrato de ciclistas “commuters”60, com bicicleta de estrada, de montanha e pasteleira 

 

                                                                 
60 Fontes: http://www.treehugger.com/bikes/more-bike-commuters-on-the-road-but-are-they-being-safe.html, CC Richard 
Masoner / Cyclelicious, http://studiografico.wordpress.com 

http://www.treehugger.com/bikes/more-bike-commuters-on-the-road-but-are-they-being-safe.html
http://studiografico.wordpress.com/
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Pode concluir-se que as características dos grupos obtidos vão plenamente de encontro e, de certa forma, confirmam 

os estereótipos conhecidos da comunidade ciclista. 

Na Tabela 6.12 faz-se uma síntese da caracterização de cada perfil. 

Tabela 6.12 – Síntese da caracterização dos diferentes grupos de utilizadores de bicicleta de Lisboa 

Principiante Desporto Fim-de-Semana Commuter 

Jovem (µ= 32,7 ; δ=10,33) 

Qualquer dos géneros 

Principiante 

Utiliza a bicicleta há menos de 2 
anos 

Deslocações passeio e desporto aos 
fins de semana 

Bicicletas baratas 

Bicicletas de montanha e pasteleiras 

Segurança na circulação é o factor 
mais importante 

Prefere ciclovias e eixos com 
paisagem agradável 

Circula no passeio e na faixa de 
rodagem 

Respeita semáforos 

Grupo que menos apresenta 
propostas de políticas, medidas e 
acções de melhoria de acessibilidade 

Meia idade (µ= 36,06 ; δ=9,47) 

Género masculino 

Possui automóvel e grande parte 
reside fora de Lisboa 

Deslocações desporto e passeio aos 
fins de semana 

 Bicicleta de montanha e estrada 

Bicicletas caras 

Segurança na circulação é o factor 
mais importante 

Rapidez, paisagem agradável e 
poluição do ar são critérios 
importantes 

Utiliza capacete 

Circula com confiança 

 

Jovem (µ= 31,71 ; δ=7,59) 

Residente em Lisboa 

Utiliza a bicicleta como modo de 
transporte diário 

Experiente na circulação 

Bicicletas de estrada, montanha, 
híbridas, dobráveis e pasteleiras 

A rapidez e a inclinação das vias são 
os critérios mais importantes 

Dá muita importância ao tipo e 
estado de pavimento 

Circula na faixa de rodagem 

Não utiliza capacete 

As ciclovias não são uma prioridade 

Utiliza vias em sentido contrário e 
faixas BUS quando existem 

Um terço já sofreu um acidente de 
bicicleta em meio urbano 

Um em quatro já foi alvo de furto de 
bicicleta 

Grupo que apresenta mais 
propostas de políticas, medidas e 
acções de melhoria de acessibilidade 

Grupo mais ligado à comunidade de 
utilizadores de bicicleta 
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Anexo E - BREVE RESUMO DO CÓDIGO DA ESTRADA 

RELATIVAMENTE À CIRCULAÇÃO DE VELOCÍPEDES61 
 

A bicicleta é um veículo, logo tem de respeitar todas as regras gerais para a circulação de veículos na via pública. Para 

este estudo, interessa focar as regras em relação aos locais onde a bicicleta pode e não pode circular e estacionar. O 

Código da Estrada especifica ainda outras regras para velocípedes, no âmbito de iluminação, acessórios de segurança, 

transporte de passageiros, transporte de carga, e sinalização de manobras. 

O Código da Estrada não especifica idades mínimas ou máximas para poder conduzir velocípedes. Qualquer pessoa o 

pode fazer desde que esteja munida com uma identificação pessoal. Não é necessária uma licença de circulação, 

matrícula ou seguro, nem Carta de Condução. 

A utilização do capacete não é obrigatória, excepto para crianças que estejam a ser transportadas. Um sistema de 

iluminação é obrigatório durante a noite ou em condições meteorológicas de fraca visibilidade. 

Foram recentemente recomendadas as seguintes alterações ao CdE (Resolução da AR n.º14/2012): 

 O atravessamento de vias de trânsito por pistas dedicadas a velocípedes, de modo similar às passadeiras 

para peões; 

 O transporte de bicicletas em veículos automóveis na parte posterior externa ou sobre o tecto do veículo, 

e desde que com recurso a dispositivos apropriados fixos ou móveis; 

 A revogação da obrigatoriedade do ciclista circular o mais próximo possível da berma, bem como a 

alteração de regras de prioridade, de forma a conferir maior importância à bicicleta em algumas situações 

particulares. 

Estas medidas têm em vista a promoção da mobilidade em modos suaves e o reforço da sua segurança. 

E.1 EM QUE LOCAIS SE PODE CIRCULAR DE BICICLETA? 

A bicicleta é um veículo (Artigo 112º) e deve circular na estrada, com os outros veículos. A bicicleta deve transitar o 

mais próximo possível das bermas ou passeios, mesmo nos casos em que, no mesmo sentido de trânsito, sejam 

possíveis duas ou mais filas. (Cf: Artº 90º do CdE) 

Sempre que houver pistas especiais para bicicletas (comummente designadas por ‘ciclovias‘) é obrigatório usá-las em 

vez da estrada normal (atenção são vias ‘obrigatórias’, e não ‘vias reservadas’ como as de BUS). A excepção são os 

velocípedes com mais de duas rodas não dispostas em linha (ex.: triciclos e quadriciclos - “carros a pedais”) ou que 

atrelarem reboque (ex.: de transporte de crianças), que não podem circular nas ‘ciclovias’. 

Confira: É o que diz o Artigo 78º, acrescentando que a multa para ambas as infracções é de €30 a €150 €. 

Estas vias estão identificadas no seu início com a seguinte sinalização: 

                                                                 
61 Adaptado de O Código da Estrada e os Velocípedes (A. Pereira & Cenas a Pedal, 2007) 
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Pista obrigatória para 

velocípedes 

Pista obrigatória para peões e 

velocípedes [com separação] 

Pista obrigatória para peões e 

velocípedes 

 

 

 

 

E.2 EM QUE LOCAIS NÃO SE PODE CIRCULAR DE BICICLETA? 

As bicicletas não podem circular nos passeios nem nas bermas das estradas (Cf: Artº 17º). Na via pública, os 

velocípedes não podem circular a par, excepto nas ciclovias, e apenas se não causarem perigo ou embaraço para o 

restante trânsito. (Cf: Artº 90º). 

As bicicletas estão ainda proibidas de circular nas vias com a seguinte sinalização: 

Auto-estrada 
Via reservada a automóveis 

e motociclos 

Trânsito proibido a peões, a animais e a 

veículos que não sejam automóveis ou 

motociclos 

 

 

 

Trânsito proibido a 

velocípedes 
Trânsito proibido Trânsito proibido a veículos de duas rodas 

  

 

Os velocípedes com mais de duas rodas não dispostas em linha (ex.: triciclos) ou que atrelarem reboque (ex.: de 

transporte de crianças), não podem circular nas ciclovias - as pistas especiais para velocípedes (Cf: Artº 78º). 

Em vias de sentido proibido também não é possível circular de bicicleta, a não ser que o sinal esteja complementado 

com uma placa a indicar “excepto velocípedes”. É também aplicável a zonas de trânsito proibido.  
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Fotografia 6.5 – Exemplos de sinais verticais que exceptuam a circulação de velocípedes62 

A circulação nos corredores BUS é também proibida. Quando haja corredores de circulação destinados a 

determinados veículos é proibida a sua utilização por quaisquer outros (excepto para aceder a edifícios, propriedades, 

locais de estacionamento, ou para mudar de direcção no cruzamento ou entroncamento mais próximo) (Cf: Artigo 

77º). 

Da mesma maneira que os peões não podem circular nas pistas para ciclistas, os ciclistas não podem circular nas 

pistas para peões. A excepção são as pistas comuns (com ou sem separação) para peões e ciclistas. Confira: É o que diz 

o Artigo 76º 

Caso circule a pé com a bicicleta pela mão passa a ser equiparado a peão, e aí pode usar a pista destinada aos peões. 

No entanto esta equiparação não se aplica a velocípedes com mais de duas rodas (ex.: triciclos) nem a bicicletas com 

reboques (o que inclui os de transporte de crianças). Confira pelo Artigo 104º. 

E.3 ESTACIONAMENTO DE BICICLETAS 

É proibido estacionar veículos (o que inclui as bicicletas) em cima dos passeios e noutros locais destinados à circulação 

de peões. É ainda proibido estacionar em qualquer lugar que interfira com o trânsito de veículos, o acesso dos 

mesmos e de peões a lugares de estacionamento ou propriedades, e em lugares de estacionamento afectos a 

determinados veículos que não os velocípedes. Confira: Artigos 49º e 50º. 

 

                                                                 
62 Fontes: http://bicicletanacidade.blogspot.com/, própria (Bruxelas); CC anabananasplit @flickr-. 

http://bicicletanacidade.blogspot.com/
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Anexo F - DADOS ESTATÍSTICOS SOBRE ACIDENTES E FURTOS 

DE VELOCÍPEDES 
Dados relativamente ao número de furtos de velocípedes e de acidentes de viação envolvendo velocípedes, 

referentes aos anos entre 2007 e 2011, registados sob a área de jurisdição da PSP do Comando Metropolitano de 

Lisboa. 

 

Tabela 6.13 – Registo de acidentes de velocípedes, na área de jurisdição do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP 

ACIDENTES DE VELOCÍPEDES 
TOTAL LISBOA 

2009 2010 2011 VARIAÇÃO 2010/2011 

Nº 
ACIDENT 

MORTO 
FERIDO 
GRAVE 

FERIDO 
LEVE 

Nº 
ACIDENT 

MORTO 
FERIDO 
GRAVE 

FERIDO 
LEVE 

Nº 
ACIDENT 

MORTO 
FERIDO 
GRAVE 

FERIDO 
LEVE 

Nº 
ACIDENT 

MORTO 
FERIDO 
GRAVE 

FERIDO 
LEVE 

113 0 3 85 141 1 5 105 182 3 5 137 41 2 0 32 

  

Tabela 6.14 - Registo de furtos de velocípedes, na área de jurisdição do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP 

FURTOS TOTAL DE LISBOA 

2007 2011 

47 118 
 

Lamentavelmente, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP não possui dados de acidentes de velocípedes do ano 

2007. 
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Anexo G - DIAGRAMA DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE 

INFORMAÇÃO PARA A GESTÃO DA REDE CICLÁVEL – SIRCUL  
 



Anexo GRosa Félix, Outubro 2012

Diagrama de funcionamento do Sistema de Informação para a Gestão da Rede Ciclável - SIRCuL
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