
 

 

Avaliação da rede proposta 

 

1. Principais pontos de conflito assinalados na rede proposta 

Quais os principais pontos de 
conflito na rede proposta? 
(assinalar no mapa os 
principais pontos de conflito 
identificados durante no 
percurso) 

Cruzamentos e rotundas (referido por 9 participantes)  

zona das piscinas, mercado 

estacionamento/paragem em vias de circulação 

vias não urbanas 

sentidos proibidos  

os pontos comuns à nacional 

lancil alto; velocidade excessiva dos automóveis 

zonas mais urbanas sente-se mais insegurança 



 

 

 

 

2. Pontuação (1 a 5) atribuída pelos participantes à rede proposta 

 1 2 3 4 5 

Agradabilidade    2 7 4 

Rapidez   3 3 5 2 

Segurança  1 2 5 3 2 

Conforto   2 4 5 2 

3.  

 

3. Quais as principais ameaças à implementação 
da rede proposta?  

segurança 

coerência na adaptação do espaço público existente. 

poder político, ecossistema, mudar mentalidades 

urbanismo 

ser demasiado ambiciosa (do ponto de vista da infraestrutura); não responder às áreas 
habitacionais. 

o paradigma do automóvel e a bicicleta vista como um brinquedo 

falta de adesão dos utilizadores; pontos inseguros; excesso de velocidade dos automóveis

custo (referido por 3 participantes) 

a aceitação em, por exemplo, suprimir lugares de estacionamento 

mudar a mentalidade dos utentes da via para ceder e aceitar a coexistência 

estacionamento indevido de automóveis; faixas de ciclovia de dimensão inadequada; ciclovia a 
ocupar a totalidade do passeio 

os conflitos com a mentalidade das pessoas, o setor público 

falta de sensibilização do poder autárquico 

 

 

 

4.Que áreas/pontos acrescentaria nesta 1ª fase da rede? 



 

 

Infraestrutura Base  • melhor visibilidade das ciclovias para os automobilistas;  
 
• infraestrutura ciclável na Avenida Mário Sacramento;  
 
• conexões:  
a todos os equipamentos e serviços públicos no centro de 
ílhavo (escolas; museus; tribunal; biblioteca; espaços 
culturais; mercado e igrejas);  
à Vista Alegre; ao Parque de Ciência e Inovação (PCI);  
aos lugares da Ermida; Vale de ílhavo; Légua; Moinhos; 
Presa; Coutada  

 
Ações Complementares  

 
• inquérito aos ciclistas habituais para perceber os 
problemas e necessidades  

 


