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1 Introdução 

O atual documento vem materializar a ideia base e os pressupostos assumidos nos dois documentos 

anteriormente elaborados para a “Estratégia para uma rede de circuitos cicláveis intermunicipal” no 

âmbito de uma colaboração entre o Município do Porto e a Agência de Energia do Porto (AdEporto): 

- Documento 1 - Proposta preliminar (novembro de 2012); 

- Documento 2 - Quadro de referência e princípios orientadores (novembro de 2013). 

Com o presente documento pretende-se apresentar uma proposta de eixos cicláveis e as suas ligações 

aos concelhos limítrofes. Serão apresentados os eixos cicláveis estruturantes e hierarquizados, de 

acordo com os pressupostos assumidos nos documentos anteriores, bem como baseados no 

diagnóstico da situação existente. Finalmente, e dirigida à AdEPorto tendo em consideração a Asprela, 

de entre os eixos cicláveis propostos anteriormente, identificam-se os que estão associados às 

prerrogativas iniciais do desafio que a AdEPORTO lançou à CMP. 

Os pressupostos assumidos na vertente territorial do documento 2, para a definição de traçados de 

ciclovias foram:  

  “Articulação entre os diversos polos universitários;  

  Articulação das redes cicláveis existentes e previstas na cidade do Porto, bem como, com as 

existentes e previstas noutros municípios;  

  Promoção da intermodalidade nas estações de metro e estações ferroviárias;  

  Articulação entre equipamentos relevantes, nomeadamente: educativos, desportivos e 

culturais, entre outros”. 

Assim numa perspetiva de identificar os locais de interesse de passagem das ciclovias, foram 

efetuadas diversas análises por domínios, nomeadamente, os polos universitários, a rede ciclável 

existente, as linhas ferroviárias e respetivas estações, a população alvo, os equipamentos coletivos e o 

relevo da cidade. 

Dado que a cidade do Porto se encontra bastante dotada de equipamentos coletivos, e uma vez que a 

sua apresentação num único suporte tornaria a sua leitura de pouco auxílio, para os equipamentos 

educativos com oferta de ensino secundário e de ensino universitário, para os equipamentos 

desportivos, para os equipamentos culturais e os monumentos nacionais e ainda para os espaços 

verdes, a opção nesta fase do estudo recaiu na eleição dos “20 mais” para cada domínio, 

apresentando-se deste modo à volta de 120 locais de interesse a ter em consideração.  

Uma referência ao relevo do concelho será ainda efetuada, nomeadamente quanto à hipsometria e 

declives, culminando com a indicação dos graus de inclinação dos eixos de via. 

Procurou-se deste modo sintetizar toda essa informação num único suporte de modo a auxiliar a 

tomada de decisão na marcação dos eixos de interligação e sua hierarquização na rede de circuitos 

cicláveis, bem como identificar as zonas de ligação com os concelhos vizinhos.   
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2 Pré-Diagnóstico 

 

2.1 Rede ciclável existente 

O concelho do Porto possui uma rede ciclável com pouco mais de 29 km, para uma área de cerca de 

42 km
2
. A atual rede ciclável comporta três grupos distintos: vias ou faixas, pistas e canais. Analisando 

os grupos de ciclovias, verifica-se que 52,6% são canais cicláveis que perfazem cerca de 15,3 Km, 

enquanto que em pistas se pode circular em 8,7 Km (29,9% da rede) e em via ou faixa existem 5,1 Km 

(17,6%). Na Tabela 1 encontra-se descriminada a extensão por cada grupo de ciclovias e a respetiva 

percentagem. 

 

 

Tabela 1 – Identificação das ciclovias existentes na cidade do Porto 

Grupo Extensão (m) (%) 

Via ou Faixa 5.129,2 17,6% 

Pista 8.722,6 29,9% 

Canal 15.344,4 52,6% 

TOTAL 29.196,2 100,0% 

 

Fonte: CMP/DMPOT, leitura de SIG, dezembro de 2013 

 

Decompondo os grupos de ciclovias (Tabela 2), em Via ou Faixa, verifica-se que em 9,8 % são em Via 

banalizada, isto é, em coexistência com veículos motorizados, e perfazem cerca de 2,85 Km. De 

momento ainda não existem ciclovias em Faixa Bus, realidade esta que se espera ver alterada 

brevemente. Em faixa ciclável, que são entendidas como vias com diferenciação do espaço através de 

sinalização horizontal e/ou coloração diferenciada do pavimento faixa ciclável, em norma na faixa de 

rodagem, existem quase 2,3 Km, o que constitui 7,8% da rede.  

No grupo das Pistas, e em concreto em pista exclusiva (com separação física do tráfego motorizado, 

tanto pode ocorrer na faixa de rodagem como no passeio, ou em percurso próprio) existem um pouco 

mais de 3 Km (10,6%), já as pistas partilhadas, isto é, sobre o passeio mas com diferenciação do 

espaço, são cerca de 4,4 Km as existentes na cidade (15,0%). Ainda neste grupo, as ecopistas, 

entendidas como pistas com um carácter mais lúdico ou recreativo, são 1,2 Km as existentes (4,3%).  
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Tabela 2 – Grupo e Tipologia das ciclovias existentes na cidade do Porto 

 

Grupo Tipologia Extensão (m) (%) 

Via ou Faixa 

Via banalizada  2.849,0 9,8% 

Faixa bus 0,0 0,0% 

Faixa ciclável 2.280,2 7,8% 

Pista 

Pista exclusiva 3.085,3 10,6% 

Pista partilhada 4.375,8 15,0% 

Ecopista 1.261,5 4,3% 

Canal 

Ecocanal 13.117,6 44,9% 

Canal ciclável 2.226,7 7,6% 

TOTAL   29.196,2 100,0% 

 

Fonte: CMP/DMPOT, leitura de SIG, dezembro de 2013 

 

Finalmente, os Canais, nos quais não existem qualquer marcação no pavimento, encontram-se 

desagregados em duas tipologias, o ecocanal que que em grande parte se localizam nos Parques e 

jardins da cidade, nomeadamente no Parque da Cidade, no Parque Oriental e no Jardim da Pasteleira. 

A extensão dos ecocanais é de 13,1 Km, o que corresponde a 44,9% de toda a rede ciclável da cidade. 

Finalmente, os canais cicláveis, como por exemplo a marginal do rio Douro, onde os peões e as 

bicicletas podem coexistir, existem numa extensão de cerca de 2,3 Km, representando 7,6%. A Tabela 

2 sintetiza a informação até descrita sobre as especificidades dos grupos e tipologias de ciclovias 

existentes na cidade do Porto. 

Uma comodidade que os utilizadores frequentes de bicicletas apreciam é a disponibilidade de 

estacionamento para as bicicletas. Através da figura 1, podem identificar-se alguns dos diferentes 

modelos de estacionamento de curta duração existentes na cidade do Porto. Segundo a informação 

disponível, existem 31 estacionamentos de curta duração em toda a cidade que se encontram 

assinalados com círculos azuis na figura 2. 

Figura 1 - Modelos de estacionamento de curta duração existentes na cidade do Porto 

 

    
Estação de metro da 

Casa da Música 
Praia Homem do Leme  Biblioteca Almeida 

Garrett 
Parque da Cidade 

 

Fonte: CMP/DMGVP, 2013 
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Relativamente à localização geográfica das ciclovias existentes (figura 2), denota-se que a parte 

ocidental da cidade, bem como as frentes de água se encontram bem mais dotadas destas 

infraestruturas, em grande contraste com a área central e a parte oriental da cidade que, com exceção 

do Parque Oriental, não possui outras vias destinada a bicicletas. Ainda a referir a localização na parte 

norte da cidade da rede de ciclovias em torno do Pólo da Asprela e ainda a ciclovia da Prelada.  

Não obstante, a caraterização da rede ciclável existente agora efetuada, posteriormente esta 

caracterização deverá ser complementada com informação sobre a hierarquia na rede, os sentidos, o 

pavimento utilizado, o número de canais e, caso se considere pertinente, o estado de conservação. 

 

2.2 Linhas ferroviárias e respetivas estações  

No concelho do Porto existem 3 estações de caminho-de-ferro e cerca de 9 km de linha férrea em 

atividade. No que concerne ao metropolitano, são 24 as estações, que se encontram distribuídas por 

cerca de 17,5 km de extensão de linhas. Existem ainda linhas de elétrico, atualmente mais 

vocacionadas para fins turísticos e o elevador dos Guindais. Considerando que no ano de 2011 foram 

efetuadas 55,7 milhões de validações em toda a rede de metro e também nos STCP, segundo 

informação da Metro do Porto S.A., através da figura 2 pode-se desde já constatar alguns dos locais 

onde se poderá perspetivar a intermodalidade e complementaridade de meios de transportes que se 

quer incrementar. 

2.3 População 

Segundo os Censos de 2011, o concelho do Porto possuía 237.591 residentes, dos quais 25.017 

possuíam uma idade compreendida entre os 15 e os 24 anos (10,5%). Deste potencial grupo de 

utilizadores de bicicletas, 82,9% residem em quarteirões (subseções estatísticas) em que há menos de 

50 indivíduos com a mesma idade e 15,2% dos quarteirões não possuem qualquer individuo deste 

grupo etário – consultar tabela 3. No campo oposto, apenas existem 62 quarteirões onde existem mais 

de 50 indivíduos com 15 a 24 anos e que podem ser facilmente identificados na figura 2.  

Tabela 3 – População residente com 15 a 24 anos por classes 

Classes 
(n.º de indivíduos) 

População residente 
dos 15 aos 24 anos 

Quarteirões 
(Subsecções estatísticas) 

0 0 0,0% 295 15,2% 

1-50 20.738 82,9% 1.589 81,7% 

51-100 3.731 14,9% 58 3,0% 

101-157 548 2,2% 4 0,2% 

Total 25.017 100,0% 1.946 100,0% 

Fonte: Censos 2011 
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Será de todo pertinente que as ciclovias a implementar possam situar-se o mais aproximadamente 

possível dos quarteirões com maior número de população jovem, nomeadamente a zona do Campo 

Alegre, a zona da Boavista ao Bessa, Francos, Montes Burgos e em a uma menor escala toda a zona 

central da cidade entre a VCI e o eixo formado pela avenida/rua da Boavista, Rua de Gonçalo 

Cristóvão até à Rua Pinto Bessa (áreas assinaladas a beije na figura 2). 

 

2.4 Equipamentos educativos - ensino secundário e superior  

No ano letivo 2011/12 existiam no concelho do Porto 59 equipamentos educativos que disponibilizavam 

o ensino secundário, dos quais 19 afetos à rede pública e os restantes 40 pertencentes à rede privada. 

A população estudantil para o mesmo ano letivo neste nível de ensino atingiu os 16.764 alunos, dos 

quais 48,8% encontravam-se a frequentar estabelecimentos de ensino públicos e os restantes 51,2% 

estudavam em estabelecimentos de ensino privado. Pretendendo-se compilar informação de apoio à 

tomada de decisão, optou-se apenas por espacializar os 20 estabelecimentos de ensino com maior 

número de estudantes do ensino secundário (tabela 4), uma vez que representam 74,4% dos alunos. 

Na figura 2, encontram-se espacializados os estabelecimentos de ensino secundário mencionados na 

tabela 4.  

 

 

Tabela 4 – 20 estabelecimentos de ensino secundário (2011/12) 

Externato "Ribadouro" Escola Secundária Fontes Pereira de Melo 

Escola Artística Soares dos Reis Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas 

Escola Secundária Carolina Michaelis Escola Secundária Infante D. Henrique 

Escola Secundária Garcia de Orta Colégio "Nossa Senhora do Rosário" 

Escola Secundária Filipa de Vilhena Escola Artística e Profissional Árvore 

Colégio D. Dinis Escola Profissional Profitecla 

Escola Secundária Alexandre Herculano Externato de "Santa Clara" 

Externato Académico Colégio D. Duarte 

Escola Secundária António Nobre Escola Básica e Secundária Clara de Resende 

Escola Secundária de Aurélia de Sousa Escola Básica e Secundária do Cerco 

Fonte: MCTES-DGEEC, 2013 

 

 

Para o mesmo ano letivo, e no que concerne aos estabelecimentos de ensino superior, existiam 39 em 

todo o concelho, sendo 18 da rede pública e os restantes 21 da rede privada. O número total de alunos 

a frequentar um curso de ensino superior no concelho do Porto foi de 57.363. Destes alunos, 85,7% 



Estratégia para uma rede de circuitos cicláveis para o Grande Porto Documento 3 – O caso do Porto 

Março de 2014  8/17 

encontravam-se nos 20 estabelecimentos de ensino superior com maior oferta educativa que se 

encontram descriminados na tabela 5. 

 

Tabela 5 – 20 estabelecimentos de ensino superior (2011/12) 

Faculdade de Engenharia UP Escola Superior de Educação do Porto 

Instituto Superior de Engenharia do Porto 
Escola Superior de Enfermagem do Porto - Pólo 

Hospital S. João 

Faculdade de Letras UP Universidade Portucalense Infante D. Henrique 

Faculdade de Ciências UP Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 

Faculdade de Economia UP Faculdade de Farmácia 

Universidade Fernando Pessoa  Faculdade de Direito 

Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar Faculdade de Direito (UCP) 

Faculdade de Medicina Faculdade de Desporto 

Universidade Lusófona do Porto Faculdade de Arquitetura 

Universidade Lusíada (Porto) Faculdade de Economia e Gestão 

Fonte: MCTES-DGES, 2013 

 
A academia no Porto encontra-se bastante dispersa pela cidade. De acordo com informação da 

Universidade do Porto, existem 3 polos universitários, sem contudo existir uma delimitação exata. Com 

o recurso à localização dos estabelecimentos de ensino superior, quer públicos quer privados, foi 

efetuada uma delimitação informal destes 3 polos, à qual foi ainda acrescentado um quarto polo para a 

Universidade Católica. Os polos encontram-se assinalados com a cor a rosa na figura 2. 

 

 

2.5 Equipamentos desportivos e espaços verdes 

A cidade do Porto encontra-se bastante bem dotada ao nível de infraestruturas desportivas, segundo a 

Porto Lazer E.M. em 2011 eram 381 instalações desportivas existentes, disponibilizando 1059 

equipamentos desportivos. Na impossibilidade de representar graficamente todos os equipamentos, 

estabeleceu-se o critério de apenas representar 20 equipamentos que se encontram descriminados na 

tabela 6 e identificados na figura 2 através de quadrados, nomeadamente: 1 piscina olímpica, 2 

estádios de jogos, 2 pavilhões multiusos, 7 piscinas desportivas (com maior área coberta) e finalmente 

os 8 grandes campos de jogos (com maior área).  
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Tabela 6 – 20 equipamentos desportivos 

Estádio do Bessa Pavilhão Rosa Mota 

Estádio do Dragão Dragão Caixa 

Campo de Futebol do Cerco Piscina do Clube Fluvial Portuense 

CDUP Piscina Solinca (Dragão) 

Campo da A.D.R. da Pasteleira Piscina do CLIP 

Campo da Faculdade de Desporto da UP Piscina da Constituição 

Campo do INATEL Piscina da Faculdade de Desporto da UP 

Campo do Sport Clube do Porto Piscina do IASFA 

Campo da Constituição Piscina de Cartes 

Campo do Oporto Cricket and Lawn Tennis Club  Piscina de Campanhã 

Fonte: Porto Lazer EM, 2011 

 
 
Os espaços verdes estão intimamente associados ao recreio e lazer e são objetivamente locais de 

atração para os ciclistas que utilizam as ecopistas e os ecocanais. Na tabela 7 encontram-se 

descriminados os 20 maiores espaços verdes da cidade em termos de área que na figura 2 estão 

representados com a cor verde.  

 

Tabela 7 – 20 maiores espaços verdes 

Parque da Cidade Jardim Arca D'agua Jardim do Passeio Alegre Parque da Pasteleira 

Quinta do Covelo  Horto das Virtudes Palácio de Cristal Alameda do Fluvial 

Praça de Mouzinho de Albuquerque Praça da Corujeira Ribeira da Granja Jardim do Freixo 

Fundação de Serralves Quinta de Bonjóia Avenida de Montevideu Parque Oriental 

Rua do Cardeal D. Américo Jardim da Cordoaria Jardim da R. das Sobreiras Jardim de São Roque 

Fonte: CMP/DMU - REOT, 2013 

 

 

2.6 Equipamentos culturais e monumentos nacionais 

Tal como nos equipamentos desportivos, optou-se apenas por representar 20 equipamentos culturais 

que se encontram na tabela 8 e assinalados com círculos na figura 2, dos quais se destacam: museus, 

teatros, salas polivalentes, bibliotecas e apenas uma galeria que representa as inúmeras existentes na 

Rua de Miguel Bombarda. 



Estratégia para uma rede de circuitos cicláveis para o Grande Porto Documento 3 – O caso do Porto 

Março de 2014  10/17 

Tabela 8 – 20 equipamentos culturais 

Museu de Arte 

Contemporânea de Serralves 

Museu Nacional da Imprensa, 

Jornais e Artes Gráficas   

Teatro Nacional de São 

João 

Galerias na Rua de Miguel 

Bombarda  

Museu do Carro Elétrico Museu Romântico  Teatro do Campo Alegre Casa da Música 

Museu dos Transportes e 

Comunicações 

Museu Nacional de Soares 

dos Reis 

Rivoli Teatro Municipal Biblioteca Municipal Almeida 

Garrett 

Museu de História Natural Centro Português de 

Fotografia 

Teatro Sá da Bandeira Biblioteca Pública Municipal 

do Porto 

Museu do Vinho do Porto Teatro Carlos Alberto Coliseu do Porto Pavilhão Rosa Mota 

Fonte: CMP/DMU, 2013 

 

De acordo com a carta de condicionantes do PDM, que se encontra em constante atualização, em 

termos de imóveis classificados existem as seguintes tipologias: os monumentos nacionais, os imóveis 

de interesse público e os imóveis de interesse municipal e ainda os imóveis em vias de classificação. 

Tal como nas situações anteriores, o critério de representação cingiu-se apenas a 20 monumentos 

nacionais que se encontram descriminados na tabela 9 e assinalados com triângulos de cor castanha 

na figura 2, com exceção da área do centro histórico da cidade que delimita a área classificada como 

Património Mundial. 

 

Tabela 9 – 20 monumentos nacionais 

Muralha de D. Fernando e respetivo Miradouro Centro Histórico do Porto 

Palácio da Bolsa Palácio do Freixo 

Igreja de S. Martinho de Cedofeita Ponte de D. Maria Pia 

Igreja e Colégio de São Lourenço ("Grilos") Teatro Nacional de São João 

Casa do Infante (Casa da Rua da Alfândega Velha) Paço Episcopal 

Chafariz das Virtudes Sé Catedral 

Hospital de Santo António Igreja de Santa Clara 

Igreja de S. Francisco Capela de Nossa Senhora de Agosto (Capela dos Alfaiates) 

Igreja e Convento de S. Bento da Vitória Torre do Palácio dos Terenas 

Igreja e Torre dos Clérigos Chafariz do Passeio Alegre 

Fonte: CMP - PDM, 2013 

 

 

A figura 2, pretende refletir a distribuição espacial num único repositório de toda a informação referida 

nos subcapítulos anteriores e que deverá ser tida em consideração para a definição dos traçados de 

ciclovias a implementar na cidade do Porto. 
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Figura 2 – Distribuição espacial dos locais de interesse a ter em consideração para a definição de 
traçados de ciclovias 

 

2.7 Relevo 

O relevo constitui uma condicionante fundamental a ter em consideração no traçado de novas ciclovias. 

Tendo tal em perspetiva, recorreu-se à informação base de uma carta da rede elétrica à escala 1:5000, 

datada de 1990, proveniente da EDP para a produção de uma carta orográfica com a espacialização 

de patamares de curvas de nível equidistantes de 20m (figura 3).  

 
Figura 3 – Carta orográfica 
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Apesar da informação se encontrar datada, através da figura 3, constata-se com facilidade que na 

frente marítima a orografia é relativamente plana ou de transição suave até sensivelmente a zona da 

Boavista. Pela parte do rio Douro a altimetria permite-nos constatar que será mais difícil efetuar a 

transposição de cotas num curto espaço de território. A parte mais alta da cidade encontra-se na zona 

da Praça do Marques e prolonga-se pela Rua de Costa Cabral até ao limite do concelho que confronta 

com a Maia e Gondomar. 

Tendo em conta a proposta relativa às classes de declives a adotar, e mais uma vez recordando o 

“Documento 2 – Quadro de referência e princípios orientadores” da “Estratégia para uma rede de 

circuitos cicláveis para o Grande Porto”, foi elaborada uma carta de declives com as 4 classes referidas 

na tabela 10.  

Tabela 10 – Proposta de classes de declives a adotar 

 

 

 

 

 

 

Com base nos critérios adotados e baseando-se em cerca de 220.000 pontos de cotas ao nível do 

solo, construíram-se as 4 classes de declives (figura 4), conseguindo-se distinguir as zonas onde as 

diferenças de declives são maiores, nomeadamente partindo do rio Douro para norte e na zona oriental 

da cidade. Já as zonas norte e ocidental, serão aparentemente mais propícias à utilização de bicicletas, 

dominando as classes de declives com inclinações até 6 %. 

Figura 4 – Carta de declives 

 

Inclinações Classes de declives Observação 

Plano 0 a 3% Sem limitação 

Pouco acentuado 3% a 6% Aceitáveis percursos de médias distâncias 

Muito acentuado 6% a 9% Aceitáveis percursos de pequenas distâncias 

Desadequado > 9% Solução a evitar 
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Finalmente, tendo como referência a carta de clives, mas cruzando esta carta com os eixos de via 

construiu-se uma nova carta, classificando os eixos de via em função das classes de declives adotadas 

(figura 5). Contudo, a carta resultante deverá ser lida com algum cuidado, dada a metodologia utilizada 

para a sua elaboração, uma vez que apesar do elevado número de pontos cotados, nem sempre 

existem pontos suficientes levantados, nomeadamente ao longo das vias de comunicação, o que faz 

com que as triangulações dos pontos cotados existentes indiquem declives elevados onde se 

encontram plataformas, mais ou menos planas, das vias de comunicação. Veja-se como exemplo a 

marginal do rio Douro que deveria apresentar uma classe de declive baixa. Não obstante, a 

necessidade de melhorar a metodologia de elaboração desta carta, a mesma poderá ser de grande 

utilidade para a fase de projeto das ciclovias. 

 
 

Figura 5 – Carta de eixos de via por classes de declives 
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3 Proposta de eixos 

Com base na informação recolhida e ponderando as opções efetuadas no capítulo anterior, procurou-

se criar uma proposta de eixos de interligação de ciclovias para a cidade do Porto – Figura 6.  

Numa primeira fase pretendeu-se estabelecer ligações entre os 4 polos universitários e ligar as 

ciclovias existentes na cidade de modo a dar continuidade à rede ciclável. Na fase imediatamente 

posterior, procurou-se que os eixos propostos servissem o maior número de locais de interesse, não só 

para permitir o acesso aos utilizadores do concelho, mas também para permitir percursos de 

média/longa distância para utilizadores de outros concelhos.  

Outra das preocupações sempre presente, prendeu-se com a hierarquização dos 18 eixos propostos, 

dos quais 7 seriam intermunicipais (assinalados com a cor azul escuro), 7 seriam de âmbito local 

(assinalados à cor azul claro), no sentido de conferir estrutura e coerência à malha interna do concelho 

e os restantes 4 eixos seriam de carater lúdico e de recreio, mas em simultâneo também de ligação 

intermunicipal (assinalados a verde).  

Não obstante, poderá não ser despiciente ponderar a possibilidade da eventual inclusão de um 

eixo intermunicipal sobre a Estrada da Circunvalação. Contudo, à luz dos critérios assumidos no 

capítulo anterior e face à inexistência de informação dos concelhos vizinhos, tal  proposta não tem 

enquadramento nos princípios deste estudo, constituindo deste logo uma boa oportunidade de 

trabalho, passível de ser desenvolvida pela AdEPorto no seu papel de agente coordenador da 

rede. 

De modo a identificar as zonas de ligação aos concelhos limítrofes, são então propostas 10 ligações, 

que se apresentam na figura 6: 

 5 a Matosinhos; 

 1 a Maia; 

 3 a Gondomar 

 2 a Vila Nova de Gaia - limitados pela transposição do rio para sul através da ponte Luís I, 

podendo ser efetuadas através de ambos os tabuleiros. 

Finalmente, na Figura 7 encontram-se identificados os eixos associados às prerrogativas iniciais do 

desafio que a AdEPORTO lançou à CMP, que se encontram assinalados a verde. 
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Figura 6 – Proposta de eixos na hierarquia da rede de circuitos cicláveis 
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Figura 7 – Proposta de eixos AdEPorto na hierarquia da rede de circuitos cicláveis 
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4 Nota final  

Com a elaboração do “Documento 3 – O caso do Porto” no âmbito da “Estratégia para uma rede de 

circuitos cicláveis para o Grande Porto” encerra-se o ciclo da elaboração dos 3 documentos que 

pretendem dar resposta ao desafio que a Agência de Energia do Porto lançou à Câmara Municipal do 

Porto. 

 

Após serem tidos em consideração os princípios orientadores enunciados no documento 2, procurou-

se com o documento 3, no caso do município do Porto, elaborar uma proposta de eixos estruturantes e 

soluções complementares, na expectativa que possa servir de base para a articulação do desenho da 

futura rede de circuitos cicláveis para o Grande Porto. De modo a auxiliar essa tarefa, foram ainda 

identificados as zonas de ligação com os concelhos limítrofes, que apesar de ainda não identificarem 

os locais exatos de ligação, já apontam as zonas onde se pretende efetuar a sua união com os 

concelhos vizinhos. De entre os eixos cicláveis propostos, foram identificados os eixos considerados 

mais pertinentes para dar resposta ao desafio inicial da AdEPorto. 

 

A proposta agora apresentada numa fase subsequente dos trabalhos, já a trabalhar-se a uma escala 

mais pormenorizada, terá que que ser objeto de um estudo particularmente delicado, dada a 

singularidade e variedade dos tecidos urbanos, nomeadamente as características da topografia e da 

dimensão das vias em malha consolidada do concelho do Porto. Não será de todo displicente, desde já 

antever que poderão ocorrer alterações às propostas aqui apresentadas e que objetivamente apenas 

nessa fase de projeto, poderão ter a sua configuração final. 
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