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1.1. ÂMBITO DO PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES
Nos últimos anos assistiu-se a um aumento das alterações nos padrões de mobilidade,
resultado da intensificação das taxas de motorização, originando, nas áreas com maiores
aglomerados urbanos, uma degradação progressiva da qualidade de vida das populações.
O mote de que a qualidade de vida passava pela facilidade de deslocação em automóvel, pela
rapidez e facilidade de chegada aos destinos, rapidamente originou o caos ao nível da
mobilidade nos grandes centros urbanos. O congestionamento de tráfego e a poluição
atmosférica e sonora são alguns dos problemas originados pelo aumento progressivo de
veículos automóveis nas vilas e cidades, os quais causam stress, problemas de saúde, entre
outros, resultando na consequente diminuição da qualidade de vida nos centros urbanos.
Adicionalmente é sabido que “as densidades de ocupação urbana têm um papel determinante
no padrão das deslocações e na necessidade de realizar viagens. Densidades de ocupação
mais elevadas podem contribuir para tornar o transporte público mais viável e podem incentivar
deslocações mais curtas e, portanto, uma maior utilização dos modos suaves.” (IMTT, 2011)
Por outro lado, baixas densidades de ocupação, muitas vezes em territórios onde o
crescimento urbano se deu de forma linear, muito baseado no traçado dos eixos rodoviários,
dificultam a conceção e estruturação de uma oferta de transportes coletivos capaz de satisfazer
as necessidades das populações.
Não menos relevante, no que concerne às opções de mobilidade tomadas pelos cidadãos mas
também pelas políticas a desenvolver pelos decisores, é o facto da atual conjuntura económica
nacional e internacional, por vezes com aumentos sucessivos dos preços dos combustíveis,
orientar para a tomada de novas opções na estratégia de gestão da mobilidade, promovendo
“novas” formas de mobilidade, tendencialmente mais sustentáveis.
Assim, surgiram consciencializações para o estabelecimento de uma nova cultura de
mobilidade nas vilas e cidades, com a introdução de padrões de mobilidade sustentável, onde
os modos suaves de deslocação se estabelecem como prioritários.
No seguimento destas novas tendências nacionais e internacionais, entende-se que o Plano
Estratégico de Mobilidade e Transportes se consubstancia como um documento estratégico e
operacional que serve de instrumento de atuação e sensibilização, que fomente a articulação
entre os diferentes modos de transporte visando a implementação de um sistema integrado de
mobilidade de uma forma racional, que permita diminuir o uso do transporte individual e,
simultaneamente, garanta a adequada mobilidade das populações, promova a inclusão social,
a competitividade, a qualidade de vida urbana e a preservação do património histórico,
edificado e ambiental. Um Plano Estratégico de Mobilidade e Transportes oferece uma visão
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holística do que se pretende para a mobilidade de um município no prazo de 10 anos, sendo
que a principal vantagem da sua realização é a existência de uma visão coerente, integrada e
de longo prazo para o território, tendo igualmente preocupações com o planeamento
urbanístico e uso do solo. Realmente, a não planificação e organização do espaço público e
dos elementos urbanos associados poderá levar à criação de lugares não pensados e não
desejados.
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1.2. ORGANIZAÇÃO DO PLANO
O Plano Estratégico de Mobilidade e Transportes de Leiria encontra-se subdividido em três
fases que se apresentam de seguida:
Fase 1 – Estudo de Caracterização e Diagnóstico;
Fase 2 – Estratégia de Intervenção;
Fase 3 – Versão Final do Plano.
Fase 1 – Estudo de Caracterização e Diagnóstico: tem como principal objetivo a
compreensão do funcionamento do sistema de acessibilidades e do modelo de mobilidade,
englobando todos os modos de transporte e a sua articulação, refletindo a sua relação com o
modelo de ocupação do território e considerando os seus impactes na qualidade do ambiente
urbano.
Esta fase compreende a recolha e análise de informação essencial para a execução do estudo
bem como a análise da situação atual, dos mecanismos gerais das deslocações incidindo
sobre todos os modos de deslocação e respetivas sinergias com o ordenamento do território.
Corresponde à presente fase onde se entrega o relatório de Caracterização e Diagnóstico.
Fase 2 – Estratégia de Intervenção: tem como objetivo identificar os elementos que permitem
definir a visão futura em termos de mobilidade, explicitando os objetivos específicos a atingir, a
estratégia e os planos de ação e execução.
Será desenvolvido o relatório da Estratégia de Intervenção.
Fase 3 – Versão Final do Plano: Corresponde à elaboração da versão final do Plano, ficando
a equipa técnica encarregue da correção das propostas em função de solicitação efetuada pelo
Município e dos contributos fornecidos por entidades externas relevantes.
Será desenvolvido o relatório contendo a Versão Final do Plano.
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1.3. ORGANIZAÇÃO DO RELATÓRIO
O presente relatório corresponde à Fase II do Plano Estratégico de Mobilidade e Transportes,
que contém a estratégia de intervenção, organizado da seguinte forma:


Introdução: inclui breve enquadramento à temática da mobilidade e transportes,
objetivos principais, bem como a organização de todo o estudo e a organização do
presente documento;



Objetivos e definição da estratégia: apresenta, com base na fase de caracterização
e diagnóstico, os objetivos específicos e respetivas linhas de orientação da Fase II;



Formulação de propostas: contém a formulação de propostas associadas às
temáticas da intermodalidade, circulação viária, modos suaves, transporte público,
sistema de estacionamento e logística;



Campanhas de educação e sensibilização: apresenta as propostas para ações de
sensibilização e educação e informação, associadas às temáticas deste Plano e
principalmente à Mobilidade Sustentável.



Avaliação das propostas: inclui o contributo de cada proposta para o cumprimento
dos objetivos estratégicos do presente Plano;



Acompanhamento e monitorização: formaliza o acompanhamento e monitorização
das metas propostas a alcançar, bem como os indicadores para a sua avaliação;



Anexos: contém a Análise SWOT, com a indicação dos pontos Fortes e Fracos do
sistema de transportes e a sua relação com as Oportunidades e Ameaças,
identificados na fase anterior, mas imprescindíveis na contextualização da presente
fase.
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2. OBJETIVOS E DEFINIÇAO DA ESTRATÉGIA
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2.1. OBJETIVOS E LINHAS DE ORIENTAÇÃO
Foram definidos seis objetivos estratégicos, para a mobilidade do município, e para os
próximos dez anos, levando em consideração as mais recentes boas práticas de mobilidade
urbana, os documentos de referência na área e a finalidade de elevar Leiria a cidade
referência, neste tema, no panorama europeu. Estes são:


Objetivo Estratégico 1: promover os modos sustentáveis de transporte e a sua
articulação integrada, como alternativas viáveis e atrativas aos modos individuais
motorizados, contribuindo para a inversão da repartição modal atual;



Objetivo Estratégico 2: recentrar a mobilidade na pessoa, ao invés de se tentar
maximizar as condições dos veículos;



Objetivo Estratégico 3: garantir acessibilidade universal em todo o espaço público,
justiça e inclusão social;



Objetivo Estratégico 4: garantir a segurança das deslocações;



Objetivo Estratégico 5: humanização do espaço público;



Objetivo Estratégico 6: contribuição para um maior equilíbrio entre a vertente ambiental
e as preocupações económicas e sociais, nomeadamente através da redução dos
níveis de poluição sonora, atmosférica e visual.

Fundamentado na fase de caracterização e diagnóstico, foram definidos os objetivos
específicos e respetivas linhas de orientação. Estas últimas são diretrizes gerais para o
planeamento da mobilidade, que incluem alterações de cariz legal.
Objetivo específico 1: Promoção do transporte coletivo como principal vetor das políticas de
mobilidade urbana, tendo como premissa a sua sustentabilidade económica
Adequação dos níveis de serviço e conforto do sistema de transporte coletivo rodoviário,
através da conciliação da frequência em conformidade com a procura, considerando a
capacidade do material circulante;
Os autocarros, sendo o tipo de transporte público mais utilizado no município, deverão possuir
o maior número possível de vias reservadas, com um enfoque especial nas vias com maior
procura, e um serviço disponível, para a população, em todos os períodos horários;
O sistema de transporte coletivo rodoviário deve estar devidamente integrado com todos os
modos de transporte. Levando em consideração a implementação da nova estrutura ciclável da
13
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cidade, deve ter-se especial atenção com a integração da bicicleta, tanto em termos da
implementação de lugares de estacionamento para a mesma, como na permissão do
transporte de bicicletas em alguns autocarros de determinadas linhas, em especial naquelas
que fazem as ligações entre os núcleos urbanos mais distantes ou com uma topografia mais
acidentada;
Incentivar o aumento da taxa de utilização dos táxis, em substituição do veículo individual
motorizado, especialmente nas viagens não incluídas nos movimentos pendulares.
Objetivo específico 2: Promoção do uso da bicicleta
O uso da bicicleta como modo de deslocação deve ser potenciado, especialmente nos
percursos inferiores a 4 km;
Deverão de ser oferecidas todas as condições para a utilização da bicicleta em segurança,
especialmente através da construção de infraestrutura para o seu uso, nomeadamente faixas e
pistas cicláveis, com prioridade para aquelas que liguem os principais polos geradores de
tráfego e as que conectem terminais ou paragens de transporte coletivo;
Implementação de infraestrutura de apoio ao uso da bicicleta;
Obrigação da previsão de espaços para a circulação de bicicletas na projeção de novas vias
locais;
Exigência da implantação de vagas de estacionamento para bicicletas em todos os novos
empreendimentos residenciais e comerciais.
Objetivo específico 3: Potenciar as condições do modo pedonal
Disponibilizar infraestrutura pedonal universal, contínua e articulada com os restantes modos
de transporte, com um bom sistema de iluminação, tendo por base princípios de minimização
das distâncias de percurso e cumprindo as larguras mínimas definidas por lei;
Potenciar os passeios como um forte fator de socialização, além da sua função natural de
circulação;
Implementação de mobiliário urbano em grande escala, utilização do papel da arquitetura em
termos culturais, estabelecimento de mais espaços verdes, permissão de mais esplanadas em
áreas car-free e organização de eventos e atividades culturais, como formas de humanizar o
espaço público e chamar as pessoas à rua, potenciando uma vivência em espaço urbano com
algumas das vantagens das zonas situadas nos subúrbios. Estas atividades vão desde
exposições e concertos à exibição de filmes ao ar livre.
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Objetivo específico 4: Promoção da intermodalidade numa visão de conjunto e de integração
entre todos os modos como forma de se maximizar o uso dos modos sustentáveis de
transporte.
Mais do que multimodalidade (existência de diversos modos de transporte), pretende-se que
haja intermodalidade (integração desses mesmos modos). Destaca-se o sistema park&ride e
bike&ride, a possibilidade de transporte de bicicletas nos autocarros, a implementação de
plataformas intermodais e a integração de bilhética;
Os modos sustentáveis de transporte devem ser discriminados positivamente em relação aos
modos motorizados individuais, especialmente através da implementação do princípio da
permeabilidade filtrada (elevada permeabilidade para os modos sustentáveis e reduzida para o
automóvel);
Priorização da gestão da procura sobre a oferta;
Instituir os princípios do utilizador-pagador e poluidor-pagador no acesso aos diferentes modos
de transporte.
Objetivo específico 5: Diminuição das vantagens/necessidade do uso/posse do automóvel e
racionalização da sua posse/uso.
O uso do transporte individual motorizado deve ser racionalizado, principalmente nos percursos
inferiores a 4 km;
Implementação

de

medidas

progressivas,

temporal

e

espacialmente,

universais

ou

descriminando positivamente alguns segmentos populacionais ou atividades econômicas, de
restrição à permanência e circulação de automóveis no município. Estas medidas incluem
técnicas de acalmia de tráfego, implementação do conceito zona 30, proibição de automóveis
em algumas áreas da cidade temporária ou permanentemente e eventos que impliquem a
interrupção do tráfego automóvel;
A circulação de automóveis na zona central/histórica da cidade deve ser tendencialmente zero;
Redução progressiva das faixas de rodagem para automóveis em grandes avenidas,
substituindo-as por vias exclusivas para o transporte coletivo;
O tráfego de atravessamento de automóveis deverá ser combatido em todo o município,
processo no qual a aplicação de vias de sentido único tem um papel fundamental, através do
aumento das distâncias de viagem.
Objetivo específico 6: Promoção de um sistema de estacionamento que contribua para a
inversão da atual tendência de repartição modal
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A gestão do sistema de estacionamento deve ser considerada uma ferramenta com uma
elevada preponderância relativa nas medidas a serem adotadas, pois é uma das ações mais
eficientes na gestão da mobilidade urbana rumo à sustentabilidade, fazendo-se sentir direta e
imediatamente no utilizador do veículo motorizado individual;
Prever na legislação municipal a mudança na atual exigência de construção de um número
mínimo de vagas de estacionamento na via pública por empreendimento por um teto máximo,
substituindo as vagas na via pública por garagens;
Substituição progressiva do estacionamento existente nas vias públicas da cidade por
parques/garagens;
Substituição progressiva do estacionamento existente nas áreas centrais da cidade por bolsas
nos limites das mesmas, ao invés da garantia de acesso dos veículos a cada serviço;
Tarifação tendencial de todo o estacionamento na área central da cidade, reforçando a
rotatividade;
Obrigação legal de implementação de um lugar de estacionamento reservado a portadores de
deficiência na via pública, em zonas residenciais, sempre que requisitado por um portador de
mobilidade reduzida residente na área.
Objetivo específico 7: Minimizar os impactos do sistema de logística no tráfego do Município
Os sistemas de cargas e descargas e de circulação de mercadorias não devem ter impacto na
circulação de pessoas.
Objetivo específico 8: Fomentar a mudança de comportamentos nas empresas e nos
munícipes através de campanhas de educação e informação
Organizar campanhas de educação e sensibilização, direcionadas para os munícipes e
empresas, acerca da temática da mobilidade urbana sustentável;
Envolver a população na implementação de novas medidas, informando e explicando as
causas da necessidade da aplicação das mesmas e as suas implicações, tendo a preocupação
de apresentar a visão global do que se pretende para o município.
Objetivo específico 9: Promoção da integração entre mobilidade e uso do solo
As políticas relativas às densidades populacionais devem promover os modos sustentáveis de
transporte (reduzindo as distâncias das deslocações), nas quais se destaca uma concentração
urbana em torno de grandes linhas de transporte coletivo e a promoção de uma cidade
compacta;
16

PLANO ESTRATÉGICO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES
FASE II: ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO
MUNICÍPIO DE LEIRIA

O uso do solo dos diferentes núcleos urbanos deve ser misto, de forma a se reduzir as
necessidades e distâncias de viagem;
O planeamento das medidas relativas à mobilidade urbana deve de ser feita de forma conjunta
e integrada com as diferentes instituições responsáveis pelo planeamento da ocupação e uso
do solo e pela fiscalização, tendo por base uma política coerente e consistente a longo prazo;
Na elaboração de nova legislação relativa à mobilidade urbana ou ao uso de solo, deve-se
tentar integrar estes dois elementos, verificando se determinada lei está contribuindo
positivamente/negativamente para o sucesso da estratégia do outro elemento;
Impor

a

obrigatoriedade

da

realização

de

um

Plano

De

Mobilidade

para

polos

geradores/atractores de deslocações (Universidades, grandes empresas, hospital, estádio,
empreendimentos com mais de 100 unidades residenciais, entre outros), que inclui um estudo
de impacte de tráfego e transportes. Para os novos polos devem ser definidos certos requisitos
em termos de acessibilidade e mobilidade que devem ser garantidos aquando da edificação
dos mesmos.

2.2. INDICADORES E METAS
De seguida são apresentados os indicadores e as metas que se pretendem atingir, sendo que
estas se consideram essenciais para se alcançar os objetivos estratégicos e específicos
propostos pelo presente Plano. Estas são quantificadas e respondem à pergunta O que
atingir?. Já as propostas presentes no capítulo seguinte, que levaram em consideração a
participação pública (ver anexo I), são as medidas concretas que permitem atingir as metas,
respeitando as linhas de orientação identificadas, e respondem à pergunta Como atingir?.
Salienta-se que estas medidas são apenas possibilidades, havendo outras formas de se atingir
as metas propostas.
Tabela 1. Indicadores e as metas para 2026

Indicador

Meta para 2026

Percentagem (%) de vias com passeios adequados à existência de uma
acessibilidade universal;
2

Aumento das áreas pedonais na zona central da cidade (m )
Implementação (km) de rede ciclável

100%
28 881 m

2

8 km até 2022 e 37
km até 2026

Quantidade de pontos de partilha de bicicletas

8

Percentagem (%) de deslocações inferiores a 4 km realizadas em

5%
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bicicleta
Extensão (metros) de faixas que priorizam o transporte coletivo rodoviário

900 metros

Percentagem (%) de paragens cobertas do sistema de TP

100%

Taxa de motorização do município (automóvel/ 1000 habitantes)
Quantidade de ocupantes por veículo
Percentagem de redução do número de vítimas mortais decorrentes de
acidentes
Percentagem da área central da cidade abrangida por medidas de gestão
do estacionamento
Redução das emissões associadas ao sistema de transportes
Percentagem da divisão modal correspondente ao veículo individual
motorizado transferida para os modos sustentáveis

1

558 veículos/1 000
habitantes
2
35%

1

100%
10

2

10%

A Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária 2008-2015 prevê uma redução de 31,9%

2

Cálculo mpt® com base na média de km percorridos por veículo, considerando uma matriz Origem-Destino a partir
dos dados do INE 2011
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3. FORMULAÇÃO DE PROPOSTAS
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3.1. INTERMODALIDADE
Proposta 1: Disponibilização de um site que integre todos os modos de transporte, com
especial foco nos sustentáveis, fornecendo informações sobre os mesmos
Atualmente, a internet é um dos veículos de informação mais importantes, estando acessível a
um número cada vez maior de pessoas. Pensa-se, portanto, ser importante contar com este
veículo para a promoção e integração dos modos sustentáveis de transporte.

Proposta 2: Implantação de um quiosque de info-mobilidade (ou centro de mobilidade)
Estes quiosques são uma forma de integrar os modos de transporte presentes no município
(especialmente os sustentáveis), vendendo todo o tipo de serviços de mobilidade, incluindo
bilhetes para o transporte coletivo, e fornecem informações, para os percursos definidos pelos
utilizadores, sobre as diferentes alternativas em modos sustentáveis.
Proposta 3: Implantação de uma plataforma intermodal e redefinição das interfaces
existentes
A multimodalidade (diferentes modos de transporte) já existe no município. Contudo, mais do
que multimodalidade, o que se pretende é que haja intermodalidade (integração de diversos
modos). De facto, a integração de diferentes modos é uma das condições essenciais para a
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promoção de uma Mobilidade Sustentável, sendo este conceito um consenso internacional,
tanto em termos académicos como ao nível de manuais técnicos.

Figura 1. O conceito da intermodalidade
Fonte: mpt®, 2015

As interfaces são infraestruturas essenciais na promoção da articulação modal, sendo elos
fundamentais para o bom funcionamento das redes de transportes do município. Tratam-se de
elementos de dinamização dos diferentes níveis (urbanos/suburbanos, locais/concelhios,
regionais, inter-regionais/expressos e internacionais) do sistema de transporte público numa
determinada área. Assim, as interfaces contribuem para a dinamização da mobilidade na
região e promovem a criação de emprego.
Na fase de caracterização e diagnóstico da rede de transportes de Leiria identificaram-se
quatro infraestruturas passíveis de serem classificadas como interfaces, estando três delas
diretamente relacionadas com o modo ferroviário e uma outra com o modo rodoviário, contudo,
nenhuma delas se constitui como uma verdadeira interface intermodal.
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Relativamente ao caso particular da localização central do Terminal Rodoviário, apesar de
oferecer boas acessibilidades pedonais e em transporte coletivo, apresenta a desvantagem de
gerar bastante tráfego, designadamente o proveniente dos serviços expressos e interurbanos,
causando uma forte pressão na zona central da cidade, na qual se inclui poluição atmosférica,
sonora e visual.
Assim, a proposta que se segue incide na criação de uma estação de mobilidade (Nível I) a
norte da cidade de Leiria, numa das principais entradas da cidade e próxima das principais
funções urbanas. Alguns operadores de transporte coletivo rodoviário urbano já reconhecem a
vocação deste espaço e fazem dele um ponto para a estadia dos autocarros. Em termos de
transporte coletivo rodoviário, esta estação terá como principal função servir de terminal para o
transporte intermunicipal. Funcionará igualmente como paragem e parque de estacionamento
para os autocarros do serviço urbano.
O que se pretende com esta plataforma intermodal é integrar, numa só interface, o transporte
coletivo rodoviário (urbano e intermunicipal), o transporte individual motorizado, as bicicletas e
os peões. Outro dos objetivos é proteger a cidade da entrada de automóveis, oferecendo
condições de excelência de deslocação para a mesma em modos sustentáveis. A plataforma
irá contar com o parque de estacionamento já existente, funcionando como bolsa de
estacionamento e permitindo o sistema Park&Ride. Desta forma, torna-se igualmente possível
desenvolver aquela zona do município em termos urbanos e económicos.
Segundo IMTT (2011) “as interfaces são pontos fulcrais nas redes de transporte público e,
como tal, devem proporcionar condições eficazes de transbordo para todos os utilizadores que
as frequentam”. Assim, na fase de planeamento deverão ser considerados os seguintes
aspetos:


Espaço público envolvente - é fundamental planear a interface, tendo o peão como
prioridade (quase todos os utilizadores do transporte público serão peões neste
espaço). É necessário definir, de forma clara, rotas facilmente identificáveis e pontos
onde se prevê um maior fluxo de peões, para que sejam criados locais de
atravessamento, como passadeiras;



Estacionamento para bicicletas - deverá conter um número significativo de
cicloparques, potenciando o uso do sistema Bike&Ride;



Cais de embarque/desembarque - devem ser corretamente dimensionados de modo
a que não interfiram com o funcionamento normal da interface;



Parque de estacionamento com facilidades Park&Ride - a atual disponibilização de
lugares de estacionamento, na envolvente da futura estação, incentivará os utilizadores
de transporte individual para a utilização do transporte público;
22
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Praça de táxis - desempenha um papel importante na rede de transportes, sendo um
importante complemento do interface.



Serviços - Esta interface deverá dar resposta, em particular ao transporte rodoviário
coletivo de médio/longo curso, enquanto paragem técnica ou ponto de entrada na rede.
Deste modo, enquanto paragem técnica, deve prever uma oferta próxima a uma área
de serviço, em que seja garantido parque para autocarros, posto de abastecimento e
instalações sanitárias. Já enquanto ponto de entrada na rede, devem assegurar-se
valências como bilheteira, sala de espera e estacionamento seguro. Pretende-se que o
conceito da interface não se limite meramente a oferecer melhores condições da
mobilidade, sugerindo para isso a fixação de espaços comerciais. Assim, as pessoas
podem fazer compras enquanto esperam pelo seu transporte ou mesmo deslocarem-se
exclusivamente para este efeito, dinamizando-se a economia local.

Na estação da mobilidade será necessário reforçar todos os modos sustentáveis de acesso à
interface, como as ciclovias e os acessos pedonais, em prejuízo dos modos menos
sustentáveis, designadamente o transporte individual motorizado. A ligação da interface, com
os restantes pontos do município, quer em bicicleta, automóvel ou autocarro, será desenvolvida
nos capítulos associados a cada modo de transporte.
Com a criação da estação da mobilidade, o atual Terminal Rodoviário funcionará como uma
interface de nível II, sendo condicionado, apenas, para o transporte coletivo rodoviário urbano.
A Figura 2 apresenta a localização da plataforma intermodal.
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Estação da Mobilidade - Nível I

Terminal Rodoviário - Nível II

Figura 2. Localização da Estação da Mobilidade na cidade de Leiria
Fonte: mpt®, 2015

Relativamente à estação ferroviária, esta encontra-se localizada na periferia da cidade de
Leiria. Nesta estação existia uma falta de integração com o transporte coletivo rodoviário,
sendo que na fase anterior do presente plano constatou-se que os circuitos Mobilis, não
serviam a estação ferroviária, lacuna que foi entretanto colmatada. Contudo, será necessário
promover horários dos circuitos urbanos mais compatíveis com os da CP e com as
necessidades dos utilizadores. De salientar ainda que esta infraestrutura possui parque de
estacionamento, com lugares de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade
reduzida, postos de carregamento de veículos elétricos e estacionamento para bicicletas,
contribuindo para a promoção da intermodalidade (Figura 3).
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Figura 3. Estação Ferroviária de Leiria
Fonte: mpt®, 2015

Em termos gerais, nas interfaces existentes no município, devem ser assegurados um conjunto
de condições e princípios básicos, entre eles:


Informação - a informação é essencial para garantir que os passageiros tenham
conhecimento de todos os serviços que a interface lhe proporciona. Esta pode ser
apresentada em tempo real ou ser estática, em vários tipos de suporte (visuais,
sonoros e táteis), devendo ter em conta os passageiros com mobilidade reduzida e os
turistas. Deverão, também, conter um balcão de informações para questões mais
personalizadas. As informações e direções sinalizadas não devem ser apenas para os
serviços existentes no interior da interface, mas também para outros locais no exterior,
incluindo a integração com outros modos de transporte, de modo a facilitar a
transferência

modal.

Resumindo,

a

interface

deve

apresentar

as

seguintes

informações:


Planta da estação - principais entradas e saídas;



Mapas com indicações de todos os modos de transporte presentes
(diretamente e indiretamente) na interface;



Spider-Maps (mapas esquemáticos da rede de transporte);



Placards com informação acerca de horários, percursos e sistema tarifário;



Pontos de ajuda;



Rotas pedonais;
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Rede ciclável e infraestruturas de apoio;



Estacionamento para o veículo privado.

Operacionalidade – deverão contar com integração da bilhética e ter tempos de
espera aceitáveis em transbordo (5 a 15 minutos);



Circulação/acessibilidade do interior da interface – devem assegurar uma
circulação segura, rápida, acessível a todos, sem obstáculos e com a preocupação de
evitar conflitos entre os diferentes fluxos de peões;



Circulação/acessibilidade do exterior da interface - garantir uma boa acessibilidade
dos diferentes modos de transporte à interface (táxis, estacionamento para bicicletas,
estacionamento para automóveis, entre outros);



Equipamentos e Serviços - Todas as interfaces, especialmente a estação da
mobilidade, deverá apresentar um conjunto de equipamentos e serviços que garantam
uma melhor experiência por parte do utilizador no seu uso: máquinas de venda
automática de bilhetes e bilheteiras, máquinas de validação, instalações sanitárias para
passageiros/pessoal, instalações para apoio aos trabalhadores, cacifos, telefones
públicos, máquinas de venda automática de alimentos, serviços comerciais,
restauração, aluguer de veículos, entre outros;



Segurança - proporcionar ao passageiro um ambiente seguro, tanto ao nível da
segurança pessoal como na prevenção de acidentes, através de câmaras de vigilância,
iluminação, proteção de plataformas, entre outros.
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3.2. CIRCULAÇÃO VIÁRIA
O processo de planeamento das acessibilidades e gestão da mobilidade, particularmente do
veículo automóvel, tem procurado responder ao aumento da procura deste modo de transporte,
através da sistemática construção de novas infraestruturas. Este processo tem contribuído para
o crescimento acentuado da utilização do transporte individual motorizado, com os conhecidos
efeitos negativos a nível económico, social e ambiental.
O novo paradigma, já quase unanimemente, aceite sob ponto de vista teórico, mas apenas
aplicado de forma efetiva em alguns países, é considerar a utilização mais eficiente das
infraestruturas existentes, agindo assim sobre a procura em transporte motorizado. Esta
abordagem pressupõe uma resposta integrada, que passa pela utilização mais eficaz e
otimizada dos recursos disponíveis, pela promoção da utilização de modos de deslocação mais
sustentáveis e pela gestão racional da procura de transportes motorizados, permitindo, assim,
encaminhar os cidadãos para opções de mobilidade mais sustentáveis.
Desta forma, o plano de circulação deve conter uma visão holística e integrada do sistema de
transportes, tendo em consideração as interações e sinergias entre os diferentes modos, o
estacionamento, a logística urbana e a relação com o ordenamento do território e o ambiente.
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Figura 4. Ordem de prioridade dos modos de transporte, que se deve considerar na fase de
planeamento
Fonte: Adaptação – “Acessibilidade e Gestão de Mobilidade”, IMTT, 2011

Proposta 4: Alterações ao sistema viário da cidade
Na fase de caracterização e diagnóstico ficou clara a necessidade de melhorar os espaços
pedonais da cidade, as condições de operação dos transportes coletivos e a circulação de
bicicletas e diminuir as vantagens decorrentes do uso do automóvel. Desta forma, esta medida
tem as seguintes finalidades:


libertar espaço para atribuir aos modos sustentáveis (possibilita medidas que serão
melhor desenvolvidas nos capítulos correspondentes a cada modo) e às atividades
urbanas;



diminuir os volumes de tráfego automóvel no centro da cidade (e consequentes
emissões de gases de efeito de estufa) através da diminuição do tráfego de
atravessamento.

Desta forma geram-se igualmente condições para o desenvolvimento de um sistema de
circulação mais fluído, eficiente, seguro.
Neste seguimento, propõe-se uma nova configuração de circulação viária nas seguintes áreas
(Figura 5):


Envolvente do Largo da República - Zona 1;



Envolvente da Avenida Heróis de Angola e Rua Mouzinho de Albuquerque – Zona 2;
28

PLANO ESTRATÉGICO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES
FASE II: ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO
MUNICÍPIO DE LEIRIA



Envolvente da Avenida Tenente Valadim e Rua Conde Ferreira – Zona 3;



Avenidas Nossa Senhora de Fátima e General Humberto Delgado – Zona 4

Figura 5. Localização das áreas de intervenção
Fonte: mpt®, 2015
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3.2.1.

Zona 1

As praças são espaços de afetividade nos centros urbanos, nas quais acontecem encontros do
quotidiano. A este propósito, Lamas (1993) define a praça como o lugar público intencional de
permanência, de encontro, de comércio e de circulação, funcionando ainda como palco para
importantes acontecimentos festivos, comemorações e manifestações, onde a arquitetura
assume um lugar de destaque.
Em diversas cidades europeias (Barcelona, Copenhaga, Friburgo, entre outras) foram
realizados projetos de renovação de praças, cujo êxito serviu de exemplo e incentivo para se
apostar firmemente na recuperação e renovação sustentáveis das praças existentes nas
cidades portuguesas. O processo de renovação da “Praça” tem de estar de acordo com as
preocupações e os interesses atuais, no que diz respeito à preservação ambiental e à correta
distribuição e gestão dos recursos, contribuindo para um Desenvolvimento Sustentável.
O Largo da República é um espaço urbano que carece de um desenho urbano adequado.
Foram realizadas contagens de tráfego em diversos pontos da cidade e constatou-se que os
maiores fluxos convergem para a zona envolvente do Largo da República, sendo que alguns
destes movimentos são regulados por semáforos. A mobilidade motorizada apresenta,
portanto, uma grande importância relativa nas funções da praça. A proximidade do IC 2, da
Baixa de Leiria e da Circular Interna de Leiria contribui para os elevados fluxos verificados
nesta área. As Ruas dos Mártires, do Município, Dr. João Soares e Machado dos Santos são
as vias que convergem diretamente na praça.
Este Largo é, na escala da cidade, a sala estar de Leiria. Aí se localizam os Paços do
Concelho, o Tribunal, a Segurança Social, entre outros serviços. Esta zona de intervenção já é,
por excelência, o centro cívico da cidade e, nesse contexto, a reformulação a seguir proposta
tenderá a enfatizar ainda mais a sua importância, tornando-o num local mais confortável,
seguro e sustentável.
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Figura 6. Esquema de circulação existente na zona 1
Fonte: mpt®, 2015

A proposta tem como objetivo principal a criação de uma grande praça pedonal em frente à
Câmara Municipal de Leiria (já prevista numa ação do Plano de Mobilidade Sustentável –
PMUS - incluído no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano – PEDU). Constata-se que
através do prolongamento do espaço pedonal até ao edifício da Câmara Municipal, o espaço
púbico ganha outro protagonismo. Assim, consegue-se igualmente conquistar espaço para a
implantação de infraestrutura ciclável, diminuir o tráfego de atravessamento, promover espaços
mais flexíveis e adaptáveis a diversas atividades e eventos, melhorar a qualidade do ambiente
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urbano através da humanização do espaço e promover melhores condições de acessibilidade
numa zona com serviços relevantes no contexto da cidade.
A circulação motorizada, no troço da Rua do Município localizado em frente à CML, passa a ser
proibida, passando a circulação a realizar-se pelo Largo do Tribunal, em apenas um sentido de
circulação (norte-sul). Ou seja, esta proposta impede os seguintes movimentos de
atravessamento: da Rua dos Mártires para a Rua do Município e da Avenida Marquês de
Pombal para a Rua do Município. Complementarmente, são ainda proibidos os movimentos da
Rua Dr. João Soares para a Rua dos Mártires.
A eliminação destes movimentos implica que o tráfego, atualmente proveniente da Rua dos
Mártires, Av. Marques de Pombal e Rua D. José Alves Correia da Silva, tenha de encontrar
alternativas à utilização deste espaço central, nomeadamente pela Circular Interna de Leiria e
pelo IC2, que funcionam como eixos circulares. Na prática, esta transferência de tráfego alivia
alguma pressão da circulação automóvel no Largo. Ao aumentar, deliberadamente, as
distâncias para os automobilistas, desincentiva-se o uso deste modo de deslocação.
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Figura 7. Esquema de circulação proposto para a zona 1
Fonte: mpt®, 2016

Esta ação implica a remoção de todo o estacionamento existente na praça. Propõe-se a
construção de um parque subterrâneo na mesma zona, que permitirá responder às
necessidades de estacionamento, associado à procura de curta duração e relacionada com os
equipamentos e infraestruturas adjacentes à Praça. A Praça de Táxis terá igualmente de ser
relocalizada numa distância máxima de 100 metros.
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3.2.2.

Zona 2

No seguimento das considerações expressas no ponto anterior, e dada a relação existente com
a reestruturação viária proposta para o Largo da República, considerou-se fundamental propor
uma nova configuração viária para as vias incluídas na zona 2.
A zona de intervenção já é, por excelência, um local privilegiado para a transferência de modo
de transporte, por aí se localizar o terminal rodoviário e, nesse contexto, a reformulação em
curso tenderá a enfatizar ainda mais a sua importância. Considera-se assim essencial
promover a intermodalidade, designadamente entre o peão, bicicleta, o táxi, o transporte
público e o transporte individual. O acesso aos parques subterrâneos foi, um elemento
importante, considerado nestas propostas.
Próximo de importantes equipamentos, esta área constitui-se como uma zona de confluência
dos fluxos de tráfego provenientes da Rua Mouzinho Albuquerque, Largo 5 de Outubro, Av.
Heróis de Angola e Av. Cidade de Maringá, nomeadamente nos períodos com elevado número
de deslocações pendulares casa-trabalho e vice-versa. Ao mesmo tempo, é um dos pontos da
cidade onde o fluxo pedonal é mais intenso, quer porque é ponto de passagem de vários
trajetos pedonais, quer pela proximidade ao centro histórico.
Os principais objetivos da proposta, para esta zona, são aumentar as zonas pedonais,
possibilitar a implantação de infraestrutura ciclável e diminuir o tráfego de atravessamento para
a zona envolvente ao Largo da República, através do Largo 5 de Outubro. Para esta zona,
optou-se pela definição de dois cenários, sendo o segundo uma evolução do primeiro:


Cenário 1 - contempla a circulação na Av. Heróis de Angola;



Cenário 2 - contempla a proibição de circulação rodoviária na Avenida Heróis de
Angola (proposta que vai ao encontro de uma ação do Plano de Áreas de Reabilitação
Urbana – PARU - incluído no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano – PEDU).

Assim, de forma a atingir os objetivos descritos, propõe-se um novo esquema de circulação
viária, designadamente de sentidos únicos, na zona envolvente ao Terminal Rodoviário e
Mercado Municipal. Os cenários apresentados consideram o projeto para o Mercado Municipal
desenvolvido pela CML, que inclui a proibição de circulação rodoviária na Avenida Cidade de
Maringá.
Cenário 1
O cenário 1 visa condicionar os fluxos de circulação no sentido norte – sul, por forma a evitar o
tráfego de atravessamento nesta zona sensível da cidade (principalmente para a rotunda do
Sinaleiro).
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O Largo 5 de Outubro deverá contemplar apenas um sentido de circulação (sul-norte). Em
frente ao Terminal Rodoviário, na Av. Heróis de Angola, mantém-se o sentido único de
circulação (de sul para norte). A Rua Mouzinho de Albuquerque irá igualmente manter a
circulação viária em apenas um sentido (norte – sul). As diferenças, nesta via, para o esquema
atual de circulação são: a possibilidade de acesso à Rua de São Francisco e a impossibilidade
de se aceder ao Largo 5 de Outubro.
A circulação na Avenida Dom João III passará a efetuar-se apenas no sentido sul-norte. Com
esta alteração, esta avenida passará a constituir-se como o eixo de saída da zona do terminal.
Com as restrições impostas, limita-se a utilização destas vias apenas aos automobilistas que
tenham como destino esta zona., evitando-se o tráfego de atravessamento.
A partir do Largo 5 de Outubro será impossível aceder à Câmara Municipal. O facto dos
acessos alternativos à Câmara por automóvel, serem superiores em termos de distância,
promove um menor uso deste modo de transporte neste percurso, até porque o acesso em
modos suaves não apresenta as restrições descritas.
Tais alterações permitem minimizar o efeito de barreira imposto pela circulação automóvel,
resultando num sistema mais amigável para o peão e ciclista: a diminuição do espaço atribuído
à circulação automóvel, permitirá libertar espaços para a melhoria do sistema pedonal e
ciclável.
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Figura 8. Cenário 1
Fonte: mpt®, 2015
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Cenário 2
Para o desenvolvimento do cenário 2, foi necessário adotar um conjunto de pressupostos que
fossem ao encontro de uma ação prevista no PARU, relativamente à melhoria das condições
pedonais. Desta forma, propõe-se a pedonalização de grande parte da Avenida Heróis de
Angola.
Deste modo, começou por assumir-se que, com o fecho da circulação rodoviária na Avenida
Heróis de Angola, eventuais restrições não consideradas no cenário 1 seriam necessárias para
o desenvolvimento deste cenário.
Neste cenário, a Avenida Dom João III constituirá o principal eixo de acesso à Baixa de Leiria,
num sentido único de circulação (sul-norte).
A circulação na Rua de São Francisco, Rua Américo Cortês Pinto, Rua Coronel Teles Sampaio
e parte da Rua Mouzinho de Albuquerque constituirão um circuito giratório com possibilidade
de regressar ao ponto de partida, sem recorrer à margem direita do Rio Lis. Todos os referidos
arruamentos passarão a realizar-se no sentido contrário ao atualmente permitido.
No presente cenário, a maioria do percurso da Av. Heróis de Angola deverá passar a ser de
utilização exclusiva pelo peão. Salienta-se, contudo, que em parte do seu percurso, esta é
atravessada pela Rua Coronel Teles Sampaio e Rua Américo Cortês Pinto. Deste modo, com o
objetivo de se praticarem velocidades reduzidas nesta área, propõe-se a utilização de
pavimento diferenciado e elevado à cota dos passeios, segregado por elementos físicos que,
por um lado, delimitem o espaço canal direcionado para o veículo e, por outro, impeçam o
estacionamento.
Neste cenário inclui-se igualmente a implementação de uma via BUS no Largo 5 de Outubro e
Rua Mouzinho de Albuquerque, de forma a oferecer uma vantagem competitiva para o
Transporte Coletivo Rodoviário
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Figura 9 - Cenário 2
Fonte: mpt®, 2016
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3.2.3.

Zona 3

A proposta tem como principal objetivo aumentar a largura dos passeios e possibilitar a
implantação de ciclovias, através da criação de um eixo viário circular de sentido único, entre
as margens do rio Liz. Desta forma, consegue-se igualmente ter melhores condições de fluidez
e segurança para o tráfego automóvel.
De modo a possibilitar o bom funcionamento da rede, nesta zona de intervenção, propõe-se um
novo esquema de sentidos únicos:


A Rua de Tomar, cujo perfil atual não garante condições adequadas para a circulação
motorizada e pedonal, deverá funcionar apenas com um sentido de circulação (sentido
nascente-poente);



No troço compreendido, pelas Ruas Tenente e Valadim Roberto Ivens, propõe-se a
adoção de um sentido único de circulação (Poente-Nascente);



A Rua Carolina F. Ribeiro passa a ter circulação apenas no sentido sul-norte;



Na Ponte Hintze Ribeiro considerou-se a inversão do sentido de circulação atual, ou
seja, apenas passará a ser permitida a circulação de norte para sul.

Salienta-se que o aumento da distância do percurso proposto, não é significativo, em relação
ao existente.
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Figura 10. Zona 3
Fonte: mpt®, 2015

3.2.4.

Zona 4

A reformulação do trânsito nas Avenidas Nossa Senhora de Fátima e General Humberto
Delgado (já prevista numa ação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano) permitirá
assegurar a implementação de infraestruturas cicláveis e pedonais e melhorar a fluidez da
circulação automóvel. A localização do Colégio João de Deus origina conflitos significativos à
Mobilidade e Acessibilidade para Todos, bem como constantes congestionamentos viários,
sobretudo nas alturas de entrada/saída dos alunos, devido ao estacionamento temporário dos
pais. Nesse sentido, propõe-se a conclusão da Avenida General Humberto Delgado e nesse
seguimento, recomenda-se que estas vias sejam de sentido único, com redução da largura da
faixa de rodagem na Avenida Nossa Senhora de Fátima, que se refletirá em benefícios para a
mobilidade pedonal e ciclável (permite implementação de uma ciclovia).
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Figura 11. Zona 4
Fonte: mpt®, 2015

Proposta 5: Nova hierarquia viária
A análise da hierarquia viária atual, apresentada na Fase I – Estudo de Caracterização e
Diagnóstico – do presente plano, permitiu identificar os tipos de vias presentes e estabelecer
uma hierarquização das mesmas, possibilitando uma representação da “capacidade viária” do
território e da forma como se processam os fluxos de tráfego atuais.
Atualmente, a existência de eixos radiais de acesso ao centro são complementados por uma
circular interna que se desenvolve muito próxima ao núcleo urbano central, evitando o tráfego
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de atravessamento. Através do condicionamento de tráfego proposto para o centro da cidade,
redireciona-se parte dos fluxos para o anel exterior. Entende-se também que a adaptação da
rede rodoviária à estrutura hierárquica é um processo contínuo, que exige uma monitorização
regular e uma avaliação periódica do seu desempenho.
Assim, propõe-se uma nova hierarquia viária, de modo a desenvolver uma rede concelhia
estruturada e funcional, imputando aos eixos da rede funções distintas, consoante a
importância que cada via tem para as deslocações dentro do concelho e para fora deste, e
considerando os eixos previstos para o Concelho. A proposta de hierarquização contempla
quatro níveis de vias: as Vias Coletoras, as Vias Distribuidoras Principais, Vias Distribuidoras
Locais e de Acesso Local (Figura 12 e Figura 13):


Nível I - Vias Coletoras – correspondem às vias que, pelo seu perfil e capacidade,
recebem e distribuem tráfego ao longo do território nacional, quando pensado em
termos regionais. As vias coletoras, mais direcionadas para as deslocações de média e
longa distância, estando a função de acesso reduzida a uma expressão mínima:
Existente:


IP 1 (A 1);



IC 1 (A 8, A 17);



IC 2 (A 19, EN 1);



IC 9;



IC 36 (A 8);



Via de penetração de Leiria;



Circular Oriente de Leiria (EN 113);



EN 1 (do nó da Azoia até ao extremo sul do Concelho) – Desclassificada.

Proposta:


Reperfilamento para perfil de autoestrada da EN 1 entre o Nó da Almuinha
Grande e o Nó da ZICOFA.



Nível II - Vias Distribuidoras Principais – São vias cujo principal objetivo é a
distribuição do tráfego municipal, estabelecendo assim ligações entre os vários
aglomerados urbanos do município de Leiria:
Existente:


EN 113 (entre a COL e o limite do Concelho);



Estradas Regionais: ER 349; ER 350; ER 357;
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Estradas Desclassificadas sob jurisdição das Infraestruturas de Portugal:
EN 109; EN 109-9; EN 113 (zona urbana); EN 242 Variante da Barosa; EN
349-1; EN 350; EN 356; EN 356-1; EN 356-2;



Eixos Municipais Estruturantes: Avenida da Comunidade Europeia
(Variante Sul); Avenida 22 de Maio; Avenida Sá Carneiro; Rua das
Olhalvas; Rua Dom

Álvaro Abranches de Noronha; Variante da

Caranguejeira. Variante Norte (ZICOFA).
Proposta:


Nó de Ligação IP 1 (A 1) / IC 2 (EN 1), projeto intermunicipal com Pombal;



Ligação da Circular Oriente de Leiria com a Circular Interna de Leiria;



Via de fecho da Circular Interna de Leiria;



Variante Norte à Zona Urbana de Leiria – Ligação IC 2 à EN 109 e à EN
242;





Via ligação Marrazes à Variante Norte à Zona Urbana de Leiria;



Via de ligação com o nó dos Andrinos;



Variante de Coimbrão (variante à EN 109-9);



Variante de Monte Redondo (variante à EN 109);



Variante da Caranguejeira;



Via da zona industrial de Santa Catarina da Serra;



Variante da zona industrial de Carvide /Vieira de Leiria.

Vias Distribuidoras Locais – São vias que têm como função canalizar e distribuir,
dentro dos aglomerados urbanos, o tráfego com destino e origem na rede estruturante
e garantir a acessibilidade aos espaços adjacentes:
Existente:


Estradas Municipais;



Estradas Desclassificadas sob jurisdição da EP, SA: EN 109-9 Ramal de
Monte Redondo; EN 242 (troço antigo); EN 349; EN 349-2;



Caminhos Municipais;



Outras vias municipais (não classificadas como estradas e caminhos
municipais).

Proposta:
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Via intermunicipal de Ligação A 1-EN 109, que integra a ligação do IP 1
(A1)/IC 2 (EN 1);





Via de ligação deste nó ao CM 1038 e ao CM 1038;



Vias na Zona Industrial do Casal do Cego;



Via em Colmeias (ligação do IC2 ás zonas de exploração de inertes);



Via em Casal Pereiro;



Vias de ligação da Zona Industrial de Azóia;



Variante dos Capuchos;



Via de ligação Telheiro-Guimarota.

Vias de Acesso Local – As vias de acesso local incluem as vias de acesso às zonas
residenciais e comerciais, espaços públicos, parques de estacionamento e eventuais
atividades associadas à vivência local.
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Figura 12. Proposta de Hierarquia Viária no Concelho de Leiria
Fonte: mpt®, 2015
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Figura 13. Proposta de Hierarquia Viária na cidade de Leiria
Fonte: mpt®, 2015

Proposta 6: Aplicação de medidas de acalmia de tráfego
Estas medidas pretendem reduzir a poluição sonora e atmosférica, limitar o tráfego de
atravessamento, diminuir o consumo de combustível e, principalmente, reduzir as velocidades
dos veículos, diminuindo-se desta forma os acidentes e estabelecendo um ambiente mais
humanizado e particularmente seguro para os utilizadores mais vulneráveis do espaço público,
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isto é, peões e ciclistas. Estas medidas consistem essencialmente em alterações físicas à
geometria das vias, cujo principal objetivo é reduzir as velocidades praticadas. Estas alterações
incluem:


deflexões verticais: dispositivos que permitem alterar o alinhamento vertical do espaço
de circulação, tais como lombas (medida de acalmia de tráfego mais utilizada,
atualmente, em todo o mundo), bandas sonoras e plataformas elevadas nas
interseções ou em secção, normalmente associadas a travessias pedonais (ver figura
seguinte).

Na

sua

implementação

deve-se

ter

em

conta

o

seu

correto

dimensionamento. Para tal, sugere-se o dimensionamento proposto pelo manual do
IMT relativamente às medidas de acalmia de tráfego.

Figura 14. Exemplo de plataforma elevada com atravessamento pedonal, Leiria
Fonte: mpt®, 2015



deflexões horizontais: medidas que promovem a alteração do alinhamento horizontal
do espaço de circulação e obrigam os veículos a desviar a sua trajetória, tais como
gincanas (ver Figura seguinte), estreitamento, lateral ou central, da largura da via
(estrangulamentos), estreitamento das entradas das interseções (extensões dos
passeios, que diminuem o comprimento do atravessamento pedonal (ver Figura 16) ou
rotundas/mini-rotundas.
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Figura 15. Exemplo de uma gincana
Fonte: CCDRN, 2008 apud County Surveyors Society, 1994

Figura 16. Exemplo estreitamento das entradas das interseções
Fonte: CDRN, 2008



condicionantes à conectividade da rede viária: elementos construtivos que visam
interromper,

parcial

ou

totalmente,

a

circulação

do

tráfego

motorizado

de

atravessamento, tais como barreiras transversais em secção, que podem ter como
consequência o corte total ou parcial de uma via, e barreiras diagonais nas
intersecções (ver figura seguinte)
48

PLANO ESTRATÉGICO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES
FASE II: ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO
MUNICÍPIO DE LEIRIA

Figura 17. Exemplo de barreiras diagonais nas interseções
Fonte: IMTT, 2011

Existem ainda outras medidas de acalmia de tráfego que não implicam alteração da geometria
das vias, das quais se destacam:


Semáforos de controlo de velocidade;



Elementos que indicam a aproximação de travessias para peões, tais como bandas
cromáticas, sistemas especiais de iluminação e sinalização vertical (já existem
sistemas que indicam, em tempo real, a presença de peões nas passagens).

Estas medidas devem ser aplicadas em bairros residenciais, nas vias locais, em zonas
envolventes de vias escolares ou hospitalares e em zonas que se pretendem proteger do
tráfego de atravessamento.

Proposta 7: Implementação de uma Zona 30 no Bairro dos Capuchos
As zonas 30 são áreas definidas de circulação homogénea, onde a velocidade é limitada a 30
km/h e onde as entradas e saídas são indicadas por sinalização e são objeto de ordenamento
específico. Aproveita-se para fazer uma requalificação dos espaços tendo em vista uma
Mobilidade Sustentável. Ou seja, as zonas 30 são uma das tipologias de intervenção integrada
de acalmia de tráfego. Este conceito foi aplicado em alguns países europeus e apresenta
resultados muito interessantes quanto ao nível de redução de acidentes, redução da
velocidade média dos automóveis e diminuição dos volumes de tráfego.
Tal como refere IMTT (2011), “o regime de circulação para zonas 30, zonas residenciais ou de
coexistência e de 30km/h ainda não se encontra definido em Portugal, estando dependente de
alterações ao Código da Estrada. Contudo, a sua definição, assim como a definição de critérios
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técnicos reguladores a aplicar nestas zonas, constituem ações chave da Estratégia Nacional de
Segurança Rodoviária 2008-2015”. Com a aplicação deste conceito, contraria-se o atual
sistema de imposição de velocidades máximas por hierarquia de via, o que significa que nem
todas as ruas de bairros residenciais apresentam velocidades máximas inferiores a 30 km/h.
Propõe-se a implementação de uma Zona 30 no Bairro dos Capuchos, sendo a sua localização
apresentada na Figura 18. Um dos grandes problemas identificados neste bairro é a existência
de um elevado número de veículos não pertencentes a residentes do bairro que estacionam no
mesmo. De forma a se humanizar o espaço, protegendo esta área residencial, propõe-se que
apenas os residentes do bairro possam estacionar gratuitamente no mesmo, através de um
sistema de identificação dos veículos. O estacionamento para os restantes veículos deve ser
tarifado, proposta que será melhor desenvolvida no capítulo referente ao estacionamento.

Figura 18. Proposta de zona 30 – Bairro dos Capuchos
Fonte: mpt®, 2016

No interior destas áreas é necessária uma implementação generalizada de medidas de acalmia
de tráfego, apresentadas no ponto anterior. Já à entrada destes espaços deve haver
sinalização vertical e horizontal, tal como demonstra a figura seguinte.
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Figura 19. Exemplos de sinalização horizontal e vertical nas entradas das zonas 30, Friburgo,
Alemanha

Normalmente, existe nestas áreas uma separação do espaço destinado aos peões, do
destinado aos restantes modos de transporte, podendo também existir espaços partilhados por
todos os modos. De uma maneira geral, não existem passadeiras dentro das Zonas 30, salvo
em situações excecionais relacionadas com a segurança dos peões. Desta forma, os peões
podem atravessar em qualquer local, desde que o façam de forma segura, mesmo quando não
têm prioridade face aos restantes modos de transporte. Os ciclistas devem partilhar a via de
circulação com os automóveis, com a possibilidade de circular em sentido contrário nas vias de
sentido único. Contudo, realça-se que os cidadãos de Leiria ainda não estão familiarizados
com este conceito. Portanto, sugere-se a implantação destas zonas numa determinada área,
monitorizando os resultados e verificando qual o nível de segregação mais adaptado à
realidade de Leiria e ao grau de aceitação da população.

Proposta 8: Promover e incentivar a implementação do serviço car-sharing
Na fase de caracterização e diagnóstico verificou-se que a taxa de motorização de Leiria é 558
veículos/1 000 habitantes, um valor acima da média nacional, que é de 459 veículos/ 1 000
habitantes. Uma medida para contrariar este dado é a implementação do serviço car-sharing,
que é um sistema em que as pessoas têm acesso a um automóvel por um determinado
período de tempo, mediante o pagamento de uma cota periódica ou de um pagamento préestabelecido. É cada vez mais comum nas cidades europeias, incluindo nas portuguesas. É
uma medida que pretende desincentivar a compra do veículo (muitas vezes a compra do
segundo automóvel, que é utilizado maioritariamente para viagens que não se encontram na
rotina da família), ou seja, tenta racionalizar a posse do automóvel (e como consequência o
seu uso).
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Proposta 9: Promover e divulgar o sistema car-pooling
Através de observações locais, verificou-se que a taxa de ocupação dos automóveis em Leiria
é baixa. O sistema car-pooling consiste em juntar várias pessoas num só automóvel,
pertencente a uma das pessoas, permitindo reduzir o número de automóveis em circulação, o
que por sua vez diminui a poluição. Basicamente, este sistema aumenta a eficiência do espaço
ocupado. Pode ser promovido, por exemplo, através da implementação de pontos específicos
para o efeito (onde as pessoas entram e saem dos veículos) ou da criação de um site
vocacionado especificamente para a cidade, servindo este de plataforma integradora entre os
diversos utilizadores. Outra medida promotora do mesmo seria a possibilidade de os carros
com uma ocupação superior a um determinado número de ocupantes, utilizarem os corredores
BUS.

Proposta 10: Desenvolver um Plano Municipal de Segurança Rodoviária
O aumento das taxas de motorização, consubstanciada pelo facto do transporte individual
motorizado ser o modo de transporte mais utilizado nas deslocações diárias, aumenta as
situações de risco, sobretudo para os utilizadores mais vulneráveis do espaço público, o peão e
o ciclista. De salientar que, entre 2008 e 2013, 88% dos acidentes no município de Leiria foram
por colisões ou despistes.
A análise da evolução das estatísticas da sinistralidade rodoviária identificou que, entre 2008 e
2013, no concelho de Leiria, houve uma diminuição significativa do número de acidentes
(29%). Quanto à evolução do número de vítimas mortais e feridos graves constata-se que, no
mesmo período, houve uma redução de 37%, sendo que entre 2012 e 2013 houve uma
oscilação pautada pelo aumento de 5%.
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Figura 20. Número de vítimas mortais e feridos graves ocorridos quanto à sua natureza, entre 2008 e
2013
Fonte: ANSR, 2008-2013

No contexto da União Europeia, Portugal tem vindo a demonstrar um excelente desempenho
na redução da sinistralidade rodoviária, com a implementação de políticas de prevenção
rodoviária a nível nacional. Na sequência da evolução favorável da sinistralidade, no nosso
país, foram estabelecidos objetivos ainda mais ambiciosos, que implicam um maior rigor no
cumprimento das estratégias definidas a nível nacional, e consequentemente uma participação
mais ativa de cada município na realização dos objetivos propostos.
Neste contexto, recomenda-se a elaboração de um Plano Municipal de Segurança Rodoviária,
que deve ser desenvolvido com os pressupostos especificados na Estratégia Nacional de
Segurança Rodoviária e segundo as orientações expressas no guia para a elaboração dos
Planos Municipais de Segurança Rodoviária (PMSR).
Entre as distintas áreas transversais que devem merecer uma atenção particular no
planeamento e desenvolvimento de PMSR identificamos:


Educação cívica, escolar e profissional;



Comportamento dos condutores;



Melhoria da infraestrutura;



Estudos sobre a segurança rodoviária;



Comunicação.
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Na Fase 1 – Estudo de Caracterização e Diagnóstico do presente Plano verificou-se que, na
cidade de Leiria, alguns arruamentos se destacavam pelo maior número de acidentes, sendo
que estes devem merecer uma especial atenção no Plano Municipal de Segurança Rodoviária:


Avenida das Comunidades Europeias;



Rua Paulo VI;



Avenida 25 de Abril;



Avenida Francisco Sá Carneiro;



Avenida Marquês de Pombal;



Avenida Nossa Senhora de Fátima.

Constatou-se, também, que uma elevada percentagem dos acidentes teve como causa
principal o desrespeito pelo disposto no Código da Estrada, sendo, portanto, associado ao
comportamento dos condutores. Contudo, outros acidentes decorrem de problemas associados
à infraestrutura rodoviária, sendo que as causas destes devem ser estudadas e devidamente
intervencionadas:


Existência de pontos de conflito associados ao perfil e geometria de interseções;



Existência de conflitos com outos modos de transporte (transporte público, individual,
pedonal, ciclável, entre outros);



Deficitária e/ou ausência sinalização e indicações de trânsito;



Insuficiente manutenção da infraestrutura, entre outros.

Neste sentido, a estratégia de intervenção do PMSR deverá integrar um conjunto de
orientações que contribuam para diminuir a sinistralidade no Município e, consequentemente,
aumentar a segurança dos peões. Parte das ações propostas pelo presente Plano já vão ao
encontro de uma redução da sinistralidade rodoviária, dos quais se destacam:


Beneficiação e/ou requalificação da geometria das vias ou interseções, respondendo à
sua função e aos comportamentos pretendidos (como por exemplo, a velocidade);



Aumento das áreas pedonais;



Melhoria das condições dos passeios;



Implementação de uma rede ciclável;

54

PLANO ESTRATÉGICO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES
FASE II: ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO
MUNICÍPIO DE LEIRIA



Introdução de sentidos únicos e consequente redução da plataforma dedicada ao
automóvel e aumento da dedicada ao peão (reduz os pontos de conflito peãoautomóvel);



Encaminhamento do tráfego de atravessamento para as vias circulares, de forma a
pacificar os núcleos centrais (com especial atenção à circulação dos veículos pesados
de mercadorias);



Criação de zonas específicas de velocidade reduzida e diminuição do fluxo de veículos
automóveis, através do desincentivo do tráfego de passagem e da promoção dos
modos sustentáveis.

Outras ações que deverão estar presentes no PMSR incluem:


Recurso ao desnivelamento nos cruzamentos mais conflituosos permitindo mitigar o
risco de acidente;



Substituição ou alteração da sinalização horizontal e vertical existente;



Pavimentação das bermas e utilização de equipamentos que mitiguem a gravidade dos
danos em caso de colisões, tais como postes de iluminação e sinais de trânsito
flexíveis ou facilmente quebráveis;



Eliminação de movimentos de conflito ou segregação temporal dos movimentos
conflituantes através de semaforização;



Identificação de bolsas de sinistralidade - uma base de dados sobre acidentes de
viação com indicação precisa (e validada) dos locais dos sinistros e, idealmente,
informação sobre os fluxos de tráfego, regras de trânsito locais (por exemplo, limites de
velocidade), bem como as características das estradas, nomeadamente parâmetros do
traçado e equipamentos fixos ao longo das estradas.
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3.3. MODOS SUAVES
3.3.1.

Deslocações a pé

Andar a pé constitui um modo de transporte natural e barato, sendo que uma boa rede pedonal
pode promover um acesso equitativo a serviços e equipamentos. Entende-se que os passeios,
relativamente a infraestruturas para o automóvel, constituem espaços mais democráticos,
porque neles circulam livremente, sem necessidade de licença de condução ou veículo,
pessoas de qualquer idade, grupo ou classe social.
Quase todas as viagens incluem, de forma simples ou conjugada com outros modos de
deslocação, um trajeto a pé. Mesmo os condutores necessitam de se deslocar a pé dos
parques de estacionamento para os seus destinos e frequentemente também se deslocam a pé
entre destinos próximos. A grande maioria das deslocações em transportes coletivos também
envolve ligações não-motorizadas e, como, tal as condições da rede pedonal também
determinam a funcionalidade do serviço de transportes coletivos. A melhoria da qualidade das
deslocações pedonais, através do investimento na implementação, qualificação e reabilitação
das infraestruturas, terá um impacte significativo na qualidade de vida das pessoas.
Realmente, numa sociedade envelhecida, resultante, por um lado, do aumento significativo de
pessoas idosas face à diminuição da taxa de natalidade, e por outro, do aumento da esperança
de vida, colocam-se novos desafios ao planeamento da mobilidade pedonal. Desta forma,
impõe-se uma abordagem multidisciplinar visando a aplicação de conceitos integrados de
desenho urbano.
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O desenho urbano desempenha um papel fundamental no contexto das deslocações pedonais
e deve funcionar como um elemento de inclusão social e, assim, responder às necessidades
de toda a população, tendo por base o conceito de “Design Universal”, ”Design inclusivo” ou
“Design para Todos”.

Proposta 11: Adoção de um desenho urbano que promova as deslocações pedonais –
soluções por tipologia de perfil de rua
As cidades e as suas formas têm evoluído muito ao longo dos anos, respondendo a diferentes
preocupações e a novas descobertas ou avanços tecnológicos. Ou seja, as cidades, incluindo
Leiria, vão sofrendo inevitáveis mutações no seu desenho e forma, que muitas vezes não se
coadunam com um dos principais paradigmas da sociedade dos nossos dias: a Acessibilidade
e Mobilidade para Todos. Assim, propõe-se a adoção de cinco Perfis-tipo, definidos de acordo
com os princípios e normas legais em vigor, capazes de se adaptarem à cidade de Leiria.
De salientar, o facto de serem, como se refere, Perfis-tipo. A sua adoção obriga, como é
evidente, a uma interpretação à luz da dimensão da rua onde se vai intervir, ponderando as
especificidades do desenho de cada rua, de forma a manter o percurso acessível. Estes Perfistipo são balizados por intervalos de distâncias.
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Ruas com perfil inferior a 5, 15 metros – perfil tipo 1
Na cidade de Leiria, nomeadamente no Centro Histórico, o perfil médio situa-se abaixo dos
5,15 metros de largura. Nestes arruamentos (onde é autorizada a circulação viária) propõe-se o
redesenho da via, com a adoção de uma tipologia de via partilhada e à mesma cota, com um
percurso pedonal central de largura mínima de 1,20 metros. Este canal é diferenciado pela
utilização de material distinto e deve garantir uniformidade, conforto e ser antiderrapante. Esta
via deve estar devidamente assinalada como via partilhada com prioridade ao peão.
Resumindo, o peão pode circular no centro da rua, tendo prioridade em toda a extensão da
mesma.

Figura 21. Exemplo Perfil-tipo 1
Fonte: mpt®, 2015

Ruas com perfil entre 5, 15 e 5,40 metros – Perfil tipo 2
No segundo perfil-tipo, optou-se por definir corredores laterais de, pelo menos, 1,20 metros de
largura, em material confortável para a circulação pedonal. Apesar do nivelamento do
pavimento que se propõe para este perfil, é feita a diferenciação entre as áreas de circulação
automóvel e o fluxo pedonal, através da utilização de materiais distintos. Salienta-se que, uma
vez mais, as ruas deverão ter um carácter partilhado, com prioridade para o peão. Como tal,
em ruas cujo perfil é inferior às medidas referidas, e uma vez que não faz sentido existir
passeio apenas de um dos lados, julga-se mais sensata a opção pelo Perfil - tipo 1.
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Figura 22. Exemplo Perfil-tipo 2
Fonte: mpt®, 2015

A natureza destas ruas – vias partilhadas com prioridade ao peão – permite o atravessamento
em qualquer ponto da sua extensão, existindo sempre prioridade de circulação pedonal em
relação aos veículos automóveis. Devido a esta situação, com a reformulação das vias para
ruas de perfil-tipo 1 ou 2, não se aplica a existência de passagens de peões restritas a um
determinado local.
Tratando-se de perfis de rua mais estreitos, recomenda-se que o mobiliário urbano seja
colocado de forma a não interromper o percurso pedonal acessível, como algumas vezes
acontece com os candeeiros de iluminação pública, placas toponímicas ou sinais de trânsito.
Assim, recomenda-se que, quando não existe espaço suficiente no percurso pedonal para a
sua localização, ou seja, quando não é possível garantir uma largura mínima do passeio de
1,20 metros, este tipo de elementos seja afixado nas fachadas dos edifícios ou muros,
libertando deste modo o corredor pedonal.

Ruas com perfil entre 5,40 e 8,40 metros – Perfil tipo 3
Constatou-se que em muitas das vias do município com um perfil compreendido entre 5,40 e
8,40 metros é permitida a circulação de automóveis em ambos os sentidos, sacrificando-se
para isso a mobilidade pedonal, uma vez que os passeios ficam com dimensões exíguas.
Assim, para ruas com perfil compreendido entre 5,40 e 8,40 metros e onde é permitida a
circulação de automóveis em ambos os sentidos, propõe-se uma reestruturação tendo em vista
a circulação em apenas um sentido, denominando-se esta tipologia por Perfil-tipo 3. Se
necessário, deve-se igualmente reformular os sentidos das ruas envolventes a fim de se
potenciar a fluidez do tráfego. Salienta-se que os passeios devem existir sempre que possível e
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devem dar uma resposta cabal ao seu propósito de servir os peões, independentemente da
sua maior ou menor capacidade de mobilidade.

Figura 23. Exemplo Perfil-tipo 3
Fonte: mpt®, 2015

Ruas com perfil entre 8,40 e 9,60 metros – Perfil tipo 4
Nas ruas cujo perfil se situa entre 8,40 e 9,60 metros, surge a possibilidade da existência de
passeios em ambos os lados da via e duas faixas de rodagem para automóveis com 3,00
metros de largura, sendo que se se mantiver este valor e o perfil se aproximar dos 9,60 metros,
é possível ter passeios com dimensões superiores aos mínimos exigidos. A partir dos 9,60
metros existem várias possibilidades, sendo que este valor de referência surge devido ao facto
de se somar aos 8,40 metros de largura mais 1,20 metros, correspondentes a uma possível
ilha central. A referência à ilha central surge do enquadramento que esta merece na legislação
específica de Acessibilidade e Mobilidade para Todos (é uma forma do peão esperar em
segurança pelo atravessamento) e pelo facto de ser uma opção constante nas ruas centrais e
mais recentes de muitas das cidades portuguesas. Assim, imaginando a possibilidade de se
contemplar a existência de uma ilha central, o valor de 9,60 metros estabelece o mínimo para
ser possível a adoção desta solução.
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Figura 24. Exemplo Perfil-tipo 4
Fonte: mpt®, 2015

Ruas com perfil superior a 9,60 metros – Perfil tipo 5
O perfil-tipo 5 carateriza-se por uma largura superior a 9,60 metros, o que possibilita inúmeras
opções em termos de desenho urbano. A figura seguinte, apresenta ilustrações-tipo do Perfiltipo 5. A rua apresenta-se com dois sentidos para o tráfego automóvel e passeios laterais em
ambos os lados. Existe ainda a possibilidade de haver uma zona reservada a estacionamento.

Figura 25. Exemplo Perfil-tipo 5
Fonte: mpt®, 2015

Nesta solução tipo, enquadra-se, por exemplo, parte da Avenida Marquês de Pombal. O
arruamento apresenta canais de circulação pedonal não acessíveis a pessoas com mobilidade
reduzida, devido à interrupção regular dos passeios por barreiras, tais como postes de
iluminação, passadeiras mal dimensionadas ou degraus. Além disso, em alguns troços o
pavimento é irregular. A solução deverá permitir uma circulação pedonal segura e confortável.
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Proposta 12: Revisão e adequação dos passeios tendo em vista uma rede segura,
atrativa, confortável, legível, contínua e respeitando os princípios de uma acessibilidade
universal
Na maioria das viagens existe quase sempre uma componente pedonal, tornando-se desta
forma necessário a implementação de uma rede pedonal, que permita aos peões a
concretização dessas viagens em segurança, comodidade e rapidez. Nas áreas urbanizadas,
mais concretamente nos locais onde se desenvolvem a maioria das atividades humanas, é
imperativo a existência de passeios com caraterísticas adequadas à carga funcional existente,
para que não surjam problemas de circulação e seja possível a realização dessas atividades.
A fase de Estudo de Caracterização e Diagnóstico, permitiu identificar algumas tipologias de
barreiras a uma acessibilidade universal que deverão ser minimizadas, nomeadamente:


Indefinição, ausência e subdimensionamento dos passeios;



Pavimento irregular e degradado;



Ausência/má execução de passadeiras e respetivos rebaixamentos de passeios;



Estacionamento abusivo e ilegal;



Outras barreiras arquitetónicas/urbanísticas a interromper o percurso pedonal, tais
como árvores, degraus/escadas, candeeiros ou postes de iluminação

Tendo em consideração que o nível de detalhe de um Plano de Mobilidade não pode ser muito
aprofundado e as deficiências encontradas na fase de diagnóstico, sugere-se a revisão de
todos os passeios, verificando a existência de uma acessibilidade universal, promovendo uma
maior continuidade e homogeneidade dos mesmos e respeitando as larguras mínimas (1,20
metros), colocando o mobiliário urbano no que se designa por “canal de infraestruturas”
(Decreto Lei 163/2006 de 8 de Agosto). A Figura 26 apresenta os principais critérios de
qualidade a respeitar no planeamento da rede pedonal. Já a Figura 27 apresenta alguns
exemplos de aplicação do DL supracitado.
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Figura 26. Principais critérios de qualidade a respeitar no planeamento da rede pedonal
Fonte: IMTT, 2011
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Figura 27. Alguns exemplos de aplicação do DL 163/2006 de 8 de Agosto, com vista uma
acessibilidade universal
Fonte: Teles, 2014

Sempre que possível, recomenda-se a adoção de larguras superiores, de forma a permitir a
criação de canais mais confortáveis e capazes de se adaptarem a novas realidades e
exigências de desenho urbano. O pavimento dos passeios deve ser estável, confortável,
durável, contínuo e com superfície de refletância média. Sempre que as barreiras urbanísticas
e arquitetónicas impossibilitem uma largura livre do passeio de 1,20 metros, propõe-se a
deslocação das mesmas para locais adequados ou, eventualmente, a sua total remoção. Em
todos os novos passeios devem ser implementados pisos tácteis para invisuais, especialmente
nas passadeiras.

Para ser possível estabelecer prioridades na revitalização dos passeios, optou-se pela
definição de linhas de desejo pedonais, metodologia que será descrita em seguida.
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A rede pedonal da cidade de Leiria é dinamizada por diversos polos geradores de tráfego, tais
como serviços públicos, equipamentos de utilização pública, grandes áreas comerciais ou o
terminal rodoviário, de onde saem ou para onde são atraídos peões. As deslocações diárias
entre os diversos polos geram importantes fluxos pedonais, muitos deles bem definidos pela
estrutura viária existente e morfologia do território e outros ainda que, apesar de não
assumidos em termos formais, funcionam como importantes eixos pedonais. Aliás, estes
últimos surgem até em terrenos não ocupados, onde a circulação pedonal diária define
percursos pedonais ‘informais’ que interligam os destinos de desejo.
Os percursos entre os diversos polos, independentemente de gerarem fluxos efetivos de
peões, concentram um grande potencial de fluxos, podendo-se designar por linhas de desejo
pedonais. Este potencial pedonal terá que ser previsto em futuras intervenções, devendo ser
equacionadas medidas de melhoria de acessibilidade e mobilidade pedonal nestes locais. Este
é um processo que deverá ser contínuo e em constante evolução, sendo ajustado às
necessidades e procura de deslocações pedonais neste território.
A figura seguinte reflete as linhas de desejo pedonais, as quais respondem à necessidade de
interligação de importantes polos geradores de fluxo pedonal na cidade de Leiria e áreas
urbanas adjacentes. A título de exemplo citam-se as interfaces de transportes, as grandes
áreas comerciais como o ‘Leiria Shopping’, equipamentos ou serviços públicos e pontos de
interesse turístico como a zona histórica de Leiria.
Estes percursos de desejo não estabelecem valores de procura, mas sim percursos com
elevado potencial de se realizarem no modo pedonal, entre os 85 equipamentos estruturantes
identificados no perímetro urbano, tendo em consideração os tempos mínimos, que por sua vez
consideram as distâncias mínimas e os declives existentes. Parte destes eixos, são
simultaneamente utilizados pelo peão para aceder a mais do que um equipamento.
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Figura 28. Eixos prioritários – linhas de desejo pedonais
Fonte: mpt®, 2015

Estas linhas de desejo pedonais encontram-se divididas em três fases de priorização:
Eixo de prioridade 1 – constituem percursos pedonais comuns às várias ligações possíveis
entre equipamentos estruturantes. Pelas várias ligações que possibilitam são percursos com
maior potencial de deslocações pedonais, sendo, portanto, os que apresentam um maior nível
de prioridade para a revitalização dos passeios. Desta forma, são designados por eixos de
prioridade 1. Nestes, a grande densidade de equipamentos contribui de forma direta para uma
maior atratividade de deslocações.
Estes eixos permitem, nomeadamente, ligações turísticas (castelo de Leiria, MIMO, Centro de
Interpretação Ambiental, praças e jardins), comerciais (Leiria Shopping), equipamentos de
ensino (IPL, escolas EB, secundárias, colégios) e outros equipamentos e serviços públicos
(Câmara Municipal, Tribunal, Finanças, Junta de Freguesia, PSP, Posto de turismo).
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Figura 29. Eixos prioritários 1
Fonte: mpt®, 2015

Eixo de prioridade 2 – estes percursos, embora não permitam a multiplicidade de ligações
descritas no eixo 1, constituem-se igualmente como importantes ligações entre equipamentos.
Este eixo de prioridade 2 engloba uma série de eixos viários, também importantes, que
permitem a ligação entre diversos equipamentos e serviços, bem como ligações consideradas
relevantes, quer pelos núcleos populacionais abrangidos, quer pelo tipo de equipamento ou
serviço a que este eixo (im)possibilita o acesso.
Nestes eixos estão localizados, entre outros, os seguintes equipamentos: mercado municipal,
terminal rodoviário, GNR, biblioteca, pousada da juventude, cemitério, teatro, jardim-deinfância, hospital, centro hospitalar, bombeiros, residências e piscinas municipais.
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Figura 30. Eixos prioritários 2
Fonte: mpt®, 2015

Eixo de prioridade 3 – restantes percursos pedonais que, apesar de não se encontrarem
associados diretamente a nenhum equipamento estruturante, permitem, contudo, aceder a
núcleos habitacionais consolidados, outras atividades comerciais e serviços relevantes na
geração de deslocações a pé.
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Figura 31. Eixos prioritários 3
Fonte: mpt®, 2015

A definição de uma boa rede pedonal que interligue os principais polos geradores poderá
potenciar grandes mudanças na vivência e dinâmicas da cidade e zonas adjacentes. O facto de
existirem passeios largos e confortáveis e passadeiras acessíveis, atrai mais deslocações
pedonais, reduzindo-se a necessidade do uso de modos motorizados, o que potencia a
redução de emissores poluentes. Refira-se que alguns destes eixos já foram alvo, por parte do
município de Leiria, de políticas e estratégias de intervenção, tendo sido melhoradas as
condições de acessibilidade, nomeadamente as relacionadas com o modo pedonal (como
exemplo, cita-se as margens do rio Lis).
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Proposta 13: Extensão da zona pedonal da cidade
A cidade de Leiria apresenta boas condições para as deslocações a pé. Com distâncias
máximas na ordem dos 2,5 km, caminha-se em média 50 minutos do extremo norte até ao
extremo sul (rotunda de Almoínha Grande até à Praça Rotária) e do extremo este até ao
3

extremo oeste (desde o hospital distrital até à rotunda D. Dinis) .
O centro histórico concentra o maior núcleo pedonal. Estas ruas pedonais são, claramente, os
locais onde as deslocações a pé podem ser efetuadas com maior facilidade e segurança.
Contudo, as restantes vias são, maioritariamente, estreitas, sinuosas, com diversos
estrangulamentos, não incentivando a prática de velocidades elevadas. Para além disso,
existem conflitos evidentes entre os fluxos de automóveis e peões, principalmente nos locais
onde o estacionamento é abusivo e/ou onde existe um tráfego mais intenso, como é o exemplo
da Rua Barão de Viamonte (Rua Direita).
Neste contexto, propõe-se a extensão da rede pedonal nos seguintes arruamentos e largos do
centro histórico, visíveis na figura seguinte:


Rua Barão de Viamonte – (Rua Direita);



Rua D. Afonso;



Largo Cândido dos Reis;



Rua João de Deus;



Rua Grão Vasco;



Rua José Estevão;



Rua de Alcobaça;



Rua Alfredo Keil;



Restantes perpendiculares existentes entre estes eixos.

As alterações propostas ao sistema viário permitem a implementação de mais duas áreas
pedonais: Largo da República e Avenida Heróis de Angola.

3

Considerando uma velocidade média de 4km/h, e os declives existentes na cidade.
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Figura 32. Extensão da rede pedonal
Fonte: mpt®, 2015

As propostas relativas ao centro histórico pretendem aumentar a permeabilidade entre as áreas
pedonais já existentes e alguns espaços públicos de lazer (praças, parques e jardins) e criar
maior proximidade a equipamentos culturais, comerciais, de lazer e religiosos. Ao se facilitar as
deslocações pedonais dentro da zona histórica, contribui-se para um modelo de Mobilidade
Sustentável (ver Figura 33)
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Figura 33. Extensão da rede pedonal
Fonte: mpt®, 2015

Apesar de já haver bastantes zonas sem carros na zona central da cidade, não existe
mobiliário urbano em número suficiente, sendo que este é fundamental para a rua ter, além da
função natural de circulação, a função de socialização e convívio (os bancos têm um papel
especialmente importante neste aspeto). A figura seguinte demonstra a influência do mobiliário
urbano na socialização: em algumas ruas de Leiria, devido à inexistência de bancos, não existe
possibilidade de socialização.
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Figura 34. Zonas urbanas centrais sem carros e a influência do mobiliário urbano na socialização, em
Leiria, Portugal; Friburgo, Alemanha e Florianópolis, Brasil

A extensão da área pedonal proposta tem como principal objetivo transmitir um sinal muito
claro à população da cidade: a prioridade das políticas públicas relativas à mobilidade urbana é
a circulação de pessoas e não de veículos. Ou seja, o objetivo da criação desta zona pedonal é
chamar as pessoas para a rua. Assim, é fundamental a existência de mobiliário urbano,
especialmente bancos, mesas, cicloparques, parques infantis e equipamentos desportivos, e a
organização de atividades culturais, como exposições e concertos. Sugere-se que em ambos
os dias de todos os fins-de-semana haja a organização de, pelo menos, uma atividade cultural.
Esta área deve estar muito bem iluminada, para que estes espaços não percam a atratividade
no período da noite. Sabe-se, por experiências em outras cidades nacionais e internacionais,
que o comércio apresenta uma resistência inicial muito grande a este tipo de projeto. Contudo,
essa experiência também revela que, depois de ultrapassada a fase inicial, os comerciantes
são os maiores apoiantes da ideia, pois constatam que o nível de vendas aumenta nestes
espaços. Realmente, quando as pessoas podem caminhar em segurança, observando
calmamente as vitrinas do comércio, a probabilidade de entrarem nas lojas é maior. Para
auxílio na implementação desta proposta, sugere-se o manual Car-free Development, de Lloyd
Wright (Deutsche Gesellschaft Fur TechnIsche Zusammenarbeit, 2005), disponível na internet.
Sugere-se uma aplicação progressiva da zona pedonal: no primeiro ano a mesma poderia ser
implementada apenas ao sábado e domingo (ou só nos meses de verão). Desta forma, a
população e os comerciantes podem ir reconhecendo e internalizando as vantagens deste
conceito, aumentando-se progressivamente o grau de aceitação. Considera-se igualmente
essencial a existência de períodos de teste, com avaliação constante dos resultados.
No centro histórico, pode-se, eventualmente, permitir a entrada de veículos de pessoas com
mobilidade reduzida e veículos turísticos (veículos de emergência têm obrigatoriamente de ter
permissão para circular em todos os espaços). Os residentes poderão entrar nos espaços
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pedonais propostos, contudo não poderão estacionar os veículos (conceito designado por
parking-free e já utilizado num dos bairros sustentáveis com mais visibilidade internacional:
Vauban, em Friburgo, Alemanha), o que significa que apenas podem parar os automóveis para
cargas e descargas. Ou seja, na prática, haverá muito pouco tráfego. O sistema proposto para
a fiscalização da entrada de automóveis, consiste na sinalização vertical e em barreiras que
apenas descem no caso de o veículo possuir uma autorização prévia para tal, tendo o condutor
de passar um cartão num dispositivo de validação, tal como mostra a Figura 35. Uma
alternativa seria um sistema de leitura de matrículas, sendo este já utilizado em algumas
cidades portuguesas. A velocidade dos veículos não poderá ultrapassar a velocidade dos
peões (a Figura 36 apresenta um exemplo de sinalização para este efeito). Como não existe
enquadramento legal para este conceito em Portugal, sugere-se a aplicação de uma
velocidade máxima de 10 km/h.

Figura 35. Exemplo de barreiras físicas removíveis em zonas car-free, Coimbra, Portugal

Figura 36. Exemplo de sinalização vertical para a coexistência entre o peão e o automóvel

Em resumo, a rede proposta deve ser acessível, confortável, com maior qualidade ambiental
(menor ruido e proteção das condições climáticas, com zonas de sombra e de proteção da
chuva), segura e atrativa (existência, por exemplo, de zonas direcionadas para a realização de
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atividades e áreas de descanso, bem sinalizadas), alguns exemplos são visíveis na figura
seguinte.

Figura 37. Ilustração de exemplos de mobiliário urbano inclusivo
Fonte: mpt®, 2015

Proposta 14: Implementar passadeiras bem dimensionadas nos caminhos mínimos
pretendidos pelos peões, com rampas nos passeios (rebaixamento dos passeios)
As passadeiras são infraestruturas fundamentais para a continuidade e segurança dos
percursos pedonais. Estas são áreas de conflito devido à partilha de espaço entre os peões e o
tráfego rodoviário. Como tal, existe a necessidade de assegurar um equilíbrio entre o modo
pedonal e rodoviário no uso destes espaços, proporcionando assim segurança e
funcionalidade. Pela importância que detêm ao nível da segurança dos peões, as passadeiras
deverão possuir, entre outras, as seguintes características:
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Largura mínima entre 4,00 a 5,00 metros, garantindo-se desta forma a sua boa
visibilidade e possibilitando que um maior número de pessoas atravesse a via;



Um lancil com uma altura de 0,00 metros, em toda a extensão da passadeira;



Zebra de cor branca sobre um fundo de cor contrastante.

O rebaixamento não deve interferir com o canal de circulação pedonal, nem ser obstruído com
mobiliário urbano. Salienta-se que o dimensionamento do rebaixamento a ser adotado depende
da altura do passeio. Contudo, a inclinação do rebaixamento deve ser, no máximo, de 5%.

Figura 38. Exemplo de passadeira e rebaixamento de passeio acessível
Fonte: mpt®, 2015

A figura seguinte apresenta o posicionamento correto dos atravessamentos pedonais (pelos
caminhos mínimos).
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Figura 39. Posicionamento do atravessamento pedonal
Fonte: IMTT, 2011

Tal como se pode observar na Figura 40, a cidade tem alguns pontos em que o
posicionamento dos atravessamentos pedonais não é feito pelas distâncias mínimas das
deslocações dos peões.

Figura 40. Exemplos de atravessamentos pedonais mal posicionados: Interseção da Avenida Francisco
Sá Carneiro com a Rua Glória Barata Rodrigues; e interseção da Rua da Escola com a Rua dos Costas

Proposta 15: Implantação de passadeiras sobrelevadas (e de elementos indicativos da
aproximação de passadeiras, tais como luzes, pintura de cor vermelha ou bandas
cromáticas) nos eixos prioritários de deslocações pedonais e onde se verificam o maior
número de atropelamentos
A Figura 41 apresenta um exemplo de passadeira sobrelevada, com pisos táteis. Já a Figura
42 apresenta o dimensionamento recomendado para as mesmas. Recomenda-se que a
prioridade para a implementação deste tipo de passadeiras seja nos eixos com maior potencial
de deslocações pedonais, pois é nestes que existem os maiores conflitos peão-automóvel
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(Figura 28 – eixos prioritários pedonais). Outro critério para a implementação de passadeiras
sobrelevadas é nos locais onde existe um maior número de atropelamentos. Segundo os dados
da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (entre 2008 e 2013), as ruas com maior
número de atropelamentos, por ordem decrescente podem ser observados na tabela seguinte.
Tabela 2. Ruas com maior número de atropelamentos,

ARRUAMENTO

Nº DE ATROPELAMENTOS

AV.25 DE ABRIL

18

AV. MARQUÊS DE POMBAL

16

EN 109

12

RUA DOS MÁRTIRES

10

EN 113

9

EN 356-1

8

EN 1

7

ESTRADA DA ESTAÇÃO

7

RUA 25 DE ABRIL

7

RUA DR. JOÃO SOARES

7

AV. NOSSA SENHORA DE FATIMA

6
Fonte: ANSR, 2008-2013

Figura 41. Exemplo de passadeira sobrelevada, com pisos táteis
Fonte: mpt®, 2015
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Figura 42. Dimensionamento para as passadeiras sobrelevadas
Fonte: IMTT, 2011

Proposta 16: Implementação de medidas facilitadoras de deslocação pedonal em zonas
com declives acentuados
A topografia da cidade de Leira coloca especificidades que condicionam a mobilidade pedonal,
afetando o conforto e segurança das deslocações. Tomando por base a rede viária, executouse uma carta de declives da área em foco, com base no Modelo Digital de Terreno (ver Figura
43).
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Figura 43. Carta de declives na cidade de Leiria
Fonte: mpt®, 2015

A carta dos declives por arruamento, representada esquematicamente por linhas de cores
diferentes, permite observar a rede de circulação pedonal e o seu enquadramento com o
edificado e a morfologia deste território, destacando-se as relações entre as diferentes ruas e
destas com os largos e praças.
Os eixos pedonais que apresentam os declives mais acentuados, como por exemplo a ligação
entre a Baixa da cidade e o Castelo ou os arruamentos que dão acesso ao Bairro dos
Capuchos, retiram conforto à mobilidade pedonal. Neste tipo de eixos, a ocupação de encostas
declivosas impõe características específicas relacionadas com a necessidade de se viabilizar a
implantação de uma estrutura urbana que seja adequada às suas condições fisiográficas.
Desta forma, nos eixos com elevado declive, devem ser implementadas soluções de
deslocação pedonal que mitiguem estas condições, nomeadamente através da utilização de
escadas regulamentares em vez de rampas acentuadas e de meios mecânicos. Recomenda-se
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que se efetive a intenção do município em implementar um acesso mecânico, por elevador, ao
Castelo (representado esquematicamente na figura seguinte).

Figura 44. Localização do elevador previsto para o centro histórico
Fonte: mpt®, 2015

As escadas ou degraus existentes na via pública deverão obedecer a determinados
parâmetros, nomeadamente a existência de patamares superior e inferior, degraus que
cumpram o dimensionamento exposto legalmente, a existência de corrimãos se as escadas
vencerem desníveis superiores a 0,4 metros e, caso a largura da escadaria for superior a 3
metros, ter corrimãos de ambos os lados e um duplo corrimão central (Decreto Lei 163/2006 de
8 de Agosto).
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Figura 45. Ilustração de degraus ou escadas com faixas de aproximação em pavimento tátil e
direcional
Fonte: mpt®, 2015

Proposta 17: Disponibilização dos tempos de espera/andamento para peões nos
semáforos dos atravessamentos pedonais
Com a disponibilização dos tempos de espera/andamento para peões nos semáforos das
passadeiras, potencia-se a redução dos níveis de ansiedade dos mesmos. Sugere-se começar
a aplicação desta tecnologia (Figura 46) nas zonas com maior fluxo potencial de peões (Figura
28 – eixos prioritários pedonais).

Figura 46. Exemplo de um semáforo para peões com tempos de espera/andamento
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3.3.2. Deslocações de bicicleta
A bicicleta surge como um veículo não poluidor, com elevada eficiência de espaço ocupado,
barato, promotor de benefícios para a saúde e eficaz em termos de velocidade para
deslocações de curta distância, não sofrendo interferências dos engarrafamentos. As
deslocações efetuadas de bicicleta são compatíveis, dependendo dos autores, com distâncias
de 3 km, 5 km ou até mesmo 8 km. Levando-se em conta que na União Europeia 30,0% e
50,0% dos trajetos realizados com automóvel cobrem distâncias inferiores a 3,0 e 5,0 km,
respetivamente, percebe-se que a bicicleta pode vir a desempenhar um papel relevante na
mobilidade urbana.

Figura 47. O espaço da bicicleta na cidade – imagens de referência
Fonte: carbonbikerover.com

Proposta 18: Implantação de 37 km de infraestrutura ciclável em duas fases, por ordem
de prioridade
Denota-se uma preocupação do município com a rede ciclável da cidade, que se tem
expandido ao longo dos anos. Contudo, a malha ciclável existente ainda é descontínua, não
oferecendo permeabilidade para as diferentes zonas da cidade, e apresentando alguns
problemas de segurança. É importante, portanto, oferecer uma estrutura ciclável segura,
contínua e que atenda as necessidades da população em termos de itinerários.
A avaliação do declive dos diferentes eixos é um dos principais fatores que possibilita ou
inviabiliza o desenho de uma rede ciclável (Ministério do Fomento Espanhol (1999), “La
bicicleta en la ciudad”).
Deste modo, a circulação de bicicletas só é confortável para determinadas classes de declive.
As classes de declive consideradas são as seguintes:


0-3% - Terreno considerado plano, com aptidão máxima para a circulação em bicicleta;



3-5% - Terreno pouco declivoso, considerado satisfatório para circular de bicicleta;

83

PLANO ESTRATÉGICO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES
FASE II: ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO
MUNICÍPIO DE LEIRIA



5-8% - Terreno declivoso, impróprio para a circulação de bicicletas em média-longas
distâncias, podendo, no entanto, funcionar como troços cicláveis para curtas distâncias
(até 150m);



8%-10% - Terreno muito declivoso, não adequado à circulação de bicicletas, exceto
para troços muito curtos (até 45m) (Pedestrian and Bicycle Information Center em
http://www.apbp.org).

Considera-se que percursos que têm até 6% de declive são compatíveis de serem percorridos
de bicicleta por praticamente todas as faixas etárias.

Figura 48. Mapa de declives
Fonte: mpt®, 2016

Antes de se entrar na definição dos percursos da rede ciclável, é importante esclarecer as
diferentes tipologias possíveis de serem aplicadas. De seguida apresentam-se as definições e
as vantagens e desvantagens da aplicação de vias banalizadas, faixas e pistas cicláveis:
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Via banalizada (coexistência): Percurso onde a circulação de bicicletas ocorre em
convivência com o tráfego motorizado no espaço viário. Regra geral é unidirecional, seguindo o
sentido da corrente de tráfego. Pelo Código da Estrada a circulação em bicicleta é livre na
generalidade das vias exceto em autoestradas e vias equiparadas.
São normalmente utilizadas no interior de malhas urbanas densificadas, áreas residenciais e
zonas centrais das cidades, onde não existe espaço para a delimitação física do canal da
bicicleta. Apenas nos casos onde não há alternativa é que a ciclovia se deve processar em
canal partilhado com automóvel. É aconselhado um reforço da sinalização vertical, assim como
o recurso a outros elementos físicos (leds, refletores de chão, bicicleta pintada no pavimento,
etc.). Sugere-se que a velocidade máxima permitida nas vias de coexistência seja de 30 km/h.
Apresenta como vantagem o aproveitamento das infraestruturas existentes, sem consumo de
espaço físico, tendo, portanto, um baixo custo de implementação. Como inconvenientes, esta
tipologia de percurso apresenta algum desconforto e insegurança, sendo os mesmos
potenciados quando não são cumpridas as regras de trânsito e não existe uma aplicação
efetiva de medidas de acalmia de tráfego.

Figura 49. Exemplo de canais partilhados, Bruxelas
Fonte: mpt®, 2016

Faixa ciclável: Espaço próprio e exclusivo para a utilização da bicicleta, fazendo parte
integrante da faixa de rodagem. Na maioria dos casos não existe uma separação física entre
os canais rodoviários e clicáveis, sendo a diferenciação de espaços assegurada com
sinalização horizontal, através de marcações no pavimento (não é segregado, mas também
não é partilhado).
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Figura 50. Exemplo de faixa ciclável, Amesterdão
Fonte: mpt®, 2016

Apresenta como vantagens uma boa integração do ciclista nas interseções, tornando-o mais
visível do que aconteceria numa pista, e tem um efeito de redução das velocidades praticadas
pelos automóveis. Porém, apresenta o inconveniente do espaço do ciclista poder ser invadido
pelo estacionamento informal.
Alguma literatura salienta que as faixas cicláveis oferecem, em teoria, menos segurança do
que as pistas cicláveis. Pensa-se, contudo, que como a maioria das faixas cicláveis serão
implementadas em vias com um tráfego e velocidades relativamente baixas, se houver a
implementação de refletores (sugerem-se, sempre que possível, dois refletores em paralelo
para aumentar o nível de segregação), balizadores e sinalização correta, não haverá grandes
problemas de segurança (ver Figura 51).
Alguma literatura, incluindo os manuais do IMT, salienta também que as faixas cicláveis
deveriam ser unidirecionais, no sentido do tráfego dos automóveis. Contudo, pensa-se que o
grande problema das faixas cicláveis bidirecionais se resume às interseções (os automobilistas
não contam com o aparecimento de bicicletas em sentido contrário), portanto sempre que esta
situação acontecer deverá haver uma especial atenção para com a mesma, nomeadamente
através da implementação de semáforos e de sinalização para os ciclistas (por uma questão de
segurança os mesmos devem parar em todas as interseções com automóveis - ver Figura 52).
Devido à inexistência de uma divisão física entre o tráfego de bicicletas e o de carros e peões,
as faixas cicláveis oferecem uma maior permeabilidade, pois não ficam limitadas a um
determinado número de pontos de acesso.
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Figura 51. Exemplo de refletores, igualmente com função de delimitadores
Fonte: mpt®, 2016

Figura 52. Sinalização horizontal para ciclistas, obrigando à paragem em cada interseção com os
automóveis, Lisboa
Fonte: mpt®, 2016

Pista ciclável: Canal próprio, segregado do tráfego motorizado (com separação física do
espaço rodoviário), uni ou bidirecional. Pode ser implementada paralelamente à rede viária (à
cota do passeio ou a um nível intermédio entre o espaço rodoviário e o passeio) ou ter um
traçado autónomo em relação a esta (caso das pistas cicláveis em áreas verdes). Pode permitir
o uso por peões e outros meios não motorizados.
Como vantagens, esta tipologia apresenta uma maior sensação de segurança, o que é
essencial para se atrair novos utilizadores da bicicleta. Como inconvenientes, apresenta um
custo de implementação mais elevado, comparativamente com as outras opções de percurso
ciclável, e uma maior necessidade de espaço.
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Figura 53. Exemplo de pista ciclável, Lisboa
Fonte: mpt®, 2016

A figura seguinte apresenta as tipologias ideais de serem implementadas em função dos
volumes de tráfego e velocidades praticadas.

Figura 54. Tipologia ideal para as vias cicláveis
Fonte: IMTT, 2011

Tal como se pode observar, os canais partilhados entre bicicleta e automóveis não serão
viáveis em vias com velocidades permitidas superiores a 30 km/h. Contudo, alguma literatura
apresenta o valor de 50 km/h como valor máximo. É de salientar que, embora se estimule a
introdução de ciclovias nas cidades, quando ausentes, as bicicletas devem circular nas vias de
trânsito (desde que não exista sinalética em contrário), devendo cumprir o Código da Estrada
como qualquer outro veículo motorizado que aí circule.
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A proposta da rede de percursos cicláveis para o município de Leiria abrange grande parte do
território urbano da cidade, bem como as principais ligações às freguesias limítrofes. Esta rede
mostra-se capaz de interligar os principais polos geradores de tráfego, zonas habitacionais e
equipamentos de utilização pública, conectando as principais concentrações de vivências e
dinâmicas sociais. A rede abrange equipamentos de ação social, administração, alojamentos,
comércio, ensino e investigação, espaços desportivos, religiosos, de saúde, de segurança e
cultura e lazer, aproveitando o potencial paisagístico e ambiental, bem como os valores
patrimoniais existentes.
A tabela seguinte apresenta os polos geradores de tráfego servidos pela rede ciclável proposta.
Já a Figura 55 demonstra exemplos dos vários percursos temáticos da rede proposta.
Tabela 3. Polos geradores de tráfego servidos pela proposta de rede ciclável
*

ARQUIVO DISTRITAL

*

IGREJA DE S.PEDRO

*

BIBLIOTECA

*

IPL

*

BOMBEIROS MUNICIPAIS

*

ISLA

*

CASTELO DE LEIRIA

*

JARDIM LUÍS DE CAMÕES

*

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL

*

JARDIM SANTO AGOSTINHO

*

CENTRO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO

*

JUNTA DE FREGUESIA DE LEIRIA

*

CENTRO PAROQUIAL

*

LEIRIA SHOPPING

*

CENTRO DE SAÚDE

*

LICEU NACIONAL

*

CML

*

MERCADO DE SANTANA

*

COLÉGIO N. SENHORA DE FÁTIMA

*

MERCADO MUNICIPAL

*

CONVENTO SANTO AGOSTINHO

*

MIMO

*

CTT

*

NERLEI

*

EB1 ARRABALDE

*

ORFEÃO DE LEIRIA - CONSERVATÓRIO DE ARTES

*

EB1 Nº1 DE LEIRIA

*

PISCINAS MUNICIPAIS

*

ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE LEIRIA

*

POLIDESPORTIVO

*

CENTRO CÍVIVO EÇA DE QUEIRÓS

*

POSTO DE TURISMO

*

ESCOLA SECUNDÁRIA DOMINGOS SEQUEIRA

*

POUSADA DA JUVENTUDE

*

ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA

*

PRAÇA RODRIGUES LOBO

*

ESTÁDIO

*

PSP

*

FINANÇAS

*

SÉ DE LEIRIA

*

GNR

*

SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO

*

HOSPITAL DOM MANUEL DE AGUIAR

*

SEGURANÇA SOCIAL

*

IEFP

*

SMAS

*

IGREJA DA MISERICÓRDIA

*

TEATRO

*

IGREJA DA PORTELA

*

TERMINAL RODOVIÁRIO

*

IGREJA DE SÃO FRANCISCO

*

TRIBUNAL

Fonte: mpt®, 2015
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Figura 55. Percursos temáticos cicláveis em Leiria
Fonte: mpt®, 2016

A Rede proposta compõe-se por 48 arruamentos, os quais são elencados na seguinte tabela.
Tabela 4. Vias com proposta de ciclovias

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

AV. CIDADE DE MARINGÁ
AV. COMBATENTES DA GRANDE GUERRA
AV. DOM JOÃO III
AV. DR. ADELINO AMARO DA COSTA
AV. ERNESTO KORRODI
AV. HERÓIS DE ANGOLA
AV. MARQUÊS DE POMBAL
AVENIDA 25 DE ABRIL
ESTRADA DA ESTAÇÃO
LARGO 5 DE OUTUBRO
LARGO DA REPÚBLICA
PRAÇA DO EMIGRANTE
ROTUNDA DA ALMOÍNHA GRANDE
ROTUNDA DO SINALEIRO
RUA CIDADE DE HALTON
RUA D. JOSÉ ALVES CORREIA
RUA DA FIGUEIRA DA FOZ
RUA DE ALCOBAÇA
RUA DE SÃO FRANCISCCO
RUA DO MUNICÍPIO
RUA DOS MÁRTIRES
RUA DOUTOR JOÃO SOARES
RUA MACHADO DOS SANTOS
RUA ROSSIO DOS BORGES

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

PRAÇA RODRIGUES LOBO
LARGO DA INFANTÁRIA
LARGO DA SÉ
RUA DIREITA (BARÃO DE VIAMONTE)
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
RUA DA VITÓRIA
RUA DE SANTA CLARA
RUA DA ESPERANÇA
RUA DA ASSUNÇÃO
RUA DA RESTAURAÇÃO
RUA ROBERTO IVENS
RUA MIGUEL BOMBARDA
LARGO CÂNDIDO DOS REIS
ROTUNDA DO ESTÁDIO
TRAVESSA A
RUA CONDE FERREIRA
RUA DOM AFONSO HENRIQUES
RUA TENETE VALADIM
RUA DOS CANEIRAS
RUA DE TOMAR
RUA OLÍMPIO DUARTE ALVES
RUA DO LIS
RUA ANTÓNIO DA COSTA
RUA DAS OLARIAS
Fonte: mpt®, 2016
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O principal critério utilizado na definição das tipologias a serem adotadas foi o perfil da via:


Existindo espaço disponível, optou-se pela implementação de pistas cicláveis e,
posteriormente, por faixas cicláveis;



Não havendo espaço suficiente para a implementação de pistas ou faixas cicláveis,
considerou-se a partilha da bicicleta com o automóvel (sempre no sentido do fluxo dos
veículos), sobretudo nos locais onde existe um piso diferenciado e velocidades
reduzidas;



A partilha da ciclovia com o peão foi a última opção considerada. Esta situação aplicouse apenas em locais onde não era possível segregar o ciclista do peão e onde não se
considerou conveniente partilhar o espaço com o carro.

Além deste critério, foram ainda considerados outros elementos que importam avaliar para uma
inserção correta e funcional da bicicleta neste território, nomeadamente o estacionamento
existente, os volumes de tráfego e as velocidades associadas e princípios de minimização de
distâncias para os ciclistas.
Salienta-se que as propostas cicláveis que se seguem só serão possíveis de serem
implementadas se for adotado o esquema proposto para a circulação viária do município. Em
alguns arruamentos, eventuais expropriações ou retirada de estacionamento permitirão obter
dimensões mais generosas para a implementação de um percurso ciclável. Esta retirada de
estacionamento será compensada pela criação de parques dissuasores nas principais entradas
da cidade e outros parques cobertos, devendo-se analisar esta opção sob o ponto de vista da
estratégia global que se pretende para o estacionamento.
A figura seguinte apresenta a rede ciclável existente e proposta.
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Figura 56. Rede ciclável existente e proposta
Fonte: mpt®, 2016
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Foram definidas duas fases para a implementação da rede ciclável, que passam a ser descritas
de seguida.

1ª fase:
Levando em consideração que ainda não existe uma “cultura da bicicleta” na cidade, bem
como a limitação de recursos existentes, e tendo como objetivo uma meta atingível nos
primeiros seis anos após a aprovação do Plano de Mobilidade, optou-se por incluir nesta fase
da rede ciclável a resolução das descontinuidades existentes e a ligação dos eixos prioritários,
já identificados nas propostas relativas aos peões.
Entenda-se que as descontinuidades referidas estão relacionadas com a ausência de percurso
ciclável, nomeadamente nos cruzamentos, entroncamentos e rotundas. Pela sua importância
no atual e futuro funcionamento da rede ciclável, apresentam-se algumas destas
descontinuidades na tabela e figura seguintes.
Tabela 5. Descontinuidades dos percursos cicláveis existentes

1 - ATRAVESSAMENTO RUA ASSUNÇÃO
2 - INTERSEÇÃO ENTRE A CICLOVIA DO RIO LIS E RUA FÁBRICA DO PAPEL
3 - ATRAVESSAMENTO RUA CAROLINA FERREIRA RIBEIRO
4 - ATRAVESSAMENTO ENTRE AV. DA COMUNIDADE EUROPEIA E RUA DR. JOÃO SOARES
5 - ROTUNDA D. DINIS
6 - ATRAVESSAMENTO RUA D. ÁLVARO ABRANCHES NORONHA
Fonte: mpt®, 2015

93

PLANO ESTRATÉGICO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES
FASE II: ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO
MUNICÍPIO DE LEIRIA

Figura 57. Descontinuidades dos percursos cicláveis existentes
Fonte: mpt®, 2016

Uma das maiores dificuldades na definição de uma rede ciclável contínua, seja ela em faixas
cicláveis, canais partilhados ou pistas cicláveis, apresenta-se nas interseções e nas
passadeiras, sendo a ausência de atravessamentos para bicicletas a origem de algumas das
descontinuidades identificadas. Desta forma, em todos os atravessamentos do percurso da
rede deverá ser marcado um corredor ciclável de 2,40 metros de largura, pintado no
pavimento, com a representação do símbolo identificativo da bicicleta.
O canal deverá ser limitado por guias descontínuas pintadas no pavimento, tendo ambas uma
espessura de 0,20 metros. Pretende-se assim, facilitar a perceção do risco por parte do ciclista
e do condutor do veículo motorizado (esta medida alerta os automobilistas para a presença dos
velocípedes e os velocípedes para a presença dos automobilistas), garantindo uma maior
segurança para quem transita na via. Apresenta-se de seguida, uma resolução-tipo para estas
descontinuidades.
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Figura 58. Exemplo de aplicação de um atravessamento ciclável
Fonte: mpt®, 2015

As vias com maior importância para esta fase da rede ciclável, correspondentes aos eixos
prioritários de nível 1, são:
Tabela 6. Vias com maior importância na Fase 1 da rede ciclável

ESTRADA DA ESTAÇÃO
AV. COMBATENTES DA GRANDE GUERRA
AV. DR. ADELINO AMARO DA COSTA
AV. MARQUÊS DE POMBAL
CENTRO HISTÓRICO
RUA D. JOSÉ ALVES CORREIA
RUA DE TOMAR
RUA DO MUNICÍPIO
RUA DOS MÁRTIRES
RUA DOUTOR JOÃO SOARES
RUA MACHADO DOS SANTOS
RUA ROSSIO DOS BORGES
RUA TENETE VALADIM
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
RUA GENERAL NORTON DE MATOS
Fonte: mpt®, 2015

Na figura seguinte pode-se observar a rede ciclável proposta para a primeira fase.
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Figura 59. Rede ciclável proposta para a primeira fase, por tipologia
Fonte: mpt®, 2016
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De seguida são apresentados alguns exemplos de vias onde se propõe a implementação de
infraestrutura ciclável, com a justificação acerca da tipologia adotada.
A Rua Dr. João Soares constitui um dos principais acessos à cidade. Com volumes de tráfego
consideráveis e velocidades de 50km/h, propõe-se implementação de uma pista ciclável, com
2,4 metros de largura, segregada do tráfego automóvel. Para esta ação ser concretizável é
imprescindível a reformulação do estacionamento perpendicular presente nesta via para
estacionamento longitudinal, bem como a relocalização do mobiliário urbano.
Com a conclusão da Avenida General Humberto Delgado, prevê-se que esta via e a Avenida
Nossa Senhora de Fátima passem a sentido único de circulação. O perfil da última via permitirá
igualmente a implementação de uma pista bidirecional.

Figura 60. Perfil-tipo de pista ciclável bidirecional
Fonte: mpt®, 2015

A Estrada da Estação trata-se de um dos principais eixos de ligação entre a estação de
caminhos-de-ferro e o centro da cidade. A implantação de uma ciclovia neste eixo seria uma
intervenção demonstrativa da aposta do município de Leiria nos modos suaves e na
intermodalidade. Contudo, devido à falta de espaço no perfil transversal deste arruamento para
a inclusão de uma faixa ou pista ciclável, propõe-se que neste eixo se promovam medidas de
acalmia de tráfego que possibilitem adotar a tipologia de percurso ciclável correspondente à
coexistência/partilha do espaço rodoviário (a velocidade máxima ideal para esta via é 30 km/h).
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Próximo do ramal de acesso ao IC2, deverá ser implementada uma pista ciclável do lado
esquerdo do passeio, no sentido este-oeste, salvaguardando que as premissas inerentes à
segurança sejam acauteladas.

Figura 61. Perfil-tipo de coexistência entre a bicicleta e o automóvel e pista ciclável bidirecional
Fonte: mpt®, 2015

A continuidade da ciclovia deverá ser garantida pela Av. Dr. Adelino Amaro da Costa, através
da implantação de uma pista ciclável bidirecional.
A Avenida Marquês de Pombal apresenta um perfil transversal que varia entre 13 e 30 metros.
A ausência de espaço disponível em alguns dos troços desta avenida condiciona a
implementação de uma faixa ciclável em toda a sua extensão. Neste sentido, entre a
interseção com a Rua do Município e a Rua da Restauração, propõe-se a construção de uma
faixa ciclável bidirecional com 2,40 metros. Para a implementação desta faixa ciclável será
necessário retirar parte do estacionamento longitudinal existente.
Por outro lado, e uma vez que entre a Rua da Restauração e o Largo da Infantaria não existe
espaço suficiente para implementação de ciclovias, sugere-se que o tráfego seja partilhado
com o automóvel, tal como se pode verificar na figura seguinte.

Figura 62. Perfil-tipo de faixa ciclável bidirecional e coexistência entre a bicicleta e o automóvel
Fonte: mpt®, 2015
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Figura 63. Transição da faixa bidirecional para via partilha com o automóvel
Fonte: mpt®, 2015

Para a Rua General Norton de Matos propõe-se a implementação de uma pista ciclável,
permitindo garantir a continuidade da pista já existente na Avenida das Comunidades
Europeias. Para que esta proposta seja exequível será necessário retirar o estacionamento
transversal presente num dos lados da via. A existência de uma proposta reperfilamento deste
eixo ligando à Rua D. José Alves Correia da Silva, deverá assegurar um espaço para a
construção de uma pista ciclável.
A implementação de ciclovia na Rua do Lis, Rua Conde Ferreira, Rua de Tomar, Rua Tenente
Valadim, Rua Robert Ivens e Rua Carolina Ferreira Ribeiro permitirá garantir a continuidade da
rede já existente, nomeadamente nas margens do rio Lis. A largura insuficiente das vias atrás
referidas impede a criação de uma pista ou faixa ciclável em ambos os sentidos. Acresce ainda
a necessidade de, em alguns destes arruamentos, ser necessário aumentar a largura dos
passeios existentes. Existindo nesta zona da cidade um piso diferenciado, em que os
automóveis praticam velocidades reduzidas, é viável que a bicicleta partilhe o espaço com o
automóvel.
Neste sentido, propõe-se que o tráfego seja partilhado com o automóvel quando os fluxos são
no mesmo sentido e uma faixa unidirecional para as situações em que a bicicleta circule em
sentido contrário ao fluxo automóvel. Desta forma aumenta-se a vantagem competitiva da
bicicleta face a outros modos, pois esta pode circular nos dois sentidos, minimizando-se as
distâncias, enquanto o automóvel apenas circula num sentido (permeabilidade seletiva: alta
permeabilidade para a bicicleta e baixa permeabilidade para o automóvel).
A zona entre a baixa da cidade e o Largo da República apresenta declives consideráveis.
Assim sendo, considerou-se para o traçado da rede ciclável a Avenida Combatentes da Grande
Guerra, uma vez que os traçados alternativos analisados, que se encontram nas proximidades
destes troços e promovem as mesmas conexões, apresentam maiores distâncias e valores de
declives consideráveis, o que condiciona as deslocações em modo ciclável. Desta forma, neste
eixo, como não existe espaço suficiente para a implantação de ciclovias em ambos os sentidos,
sugere-se, uma vez mais, que o tráfego seja partilhado com o automóvel no sentido do fluxo, e
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a implantação de uma faixa ciclável em contra-fluxo. Terá de se retirar o estacionamento
existente nesta via, redirecionando o mesmo para os parques cobertos presentes na zona
envolvente. A prática de velocidades máximas de 30 km/h e a implementação de sinalização
horizontal similar à apresentada na figura seguinte são medidas consideradas essenciais.

Figura 64. Ciclovia partilhada com o automóvel no sentido do fluxo dos automóveis e faixa
unidirecional em contra-fluxo
Fonte: mpt®, 2015

No troço da Rua Tenente Valadim compreendido entre a Rotunda do Sinaleiro e a ponte Hintze
Ribeiro também se propõe a partilha entre a bicicleta e o automóvel. Contudo, pela ausência de
dimensões regulamentares, não será possível a implementação de uma faixa ciclável
unidirecional em contra-fluxo.
Nas áreas pedonais (existentes ou previstas) do centro histórico prevê-se a coexistência de
bicicletas e peões. Nesta zona, pode-se optar pela sinalização vertical já prevista no Código da
Estrada. Outra solução, mais interessante sob o ponto de vista visual e de segurança, é a
indicação do percurso para bicicletas através da aplicação de chapas metálicas identificativas
ou outros elementos pouco intrusivos, com simbologia relativa a bicicletas (ver Figura 65).
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Figura 65. Exemplos de sinalização vertical e horizontal em zonas de coexistência com o peão
Fonte: mpt®, 2015

Já nas vias do centro histórico com circulação rodoviária prevê-se a coexistência entre
bicicletas e veículos motorizados (ver Figura 66).

Figura 66. Coexistência entre bicicletas e veículos motorizados no centro histórico
Fonte: mpt®, 2015

A existência de escardarias e degraus na zona histórica, para colmatar os declives existentes
no acesso ao castelo, condiciona o percurso do ciclista. Contudo, existem percursos
alternativos curtos, sem escadas, tais como o Largo 5 de Outubro, Rua Direita, Largo da Sé,
Largo Cândido Reis, Rua Dom Afonso Henriques e Avenida Ernesto Korrodi, que permitem o
acesso a esta zona elevada da cidade.
Propõe-se que, nas escadarias existentes, se apoie o ciclista através da aplicação de calhas
metálicas nos degraus, para que o transporte à mão da bicicleta seja facilitado (ver figura
seguinte).
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Figura 67. Exemplos de utilização da calha metálica em escadarias, Lisboa
Fonte: mpt®, 2015

Uma forma interessante, já usada em alguns países, de se financiar a implementação de
infraestrutura ciclável é uma parceria do poder público com empresas privadas, que se
comprometam, por exemplo, com a construção de uma pista ciclável e, em troca, publicitam o
seu nome na infraestrutura (por exemplo, a cada 100 metros existe uma placa referindo que foi
essa empresa que financiou a ciclovia, divulgando desta forma a responsabilidade social da
mesma).

2ª fase:
Esta fase tem como objetivo dar continuidade à rede ciclável, ou seja, reforçar a
permeabilidade da bicicleta no município, tendo por base critérios de abrangência geográfica e
a conexão com os grandes equipamentos e infraestruturas. Nesta fase, são consideradas as
seguintes vias/ligações:


Rua Cidade de Halton e a ligação à pista partilhada existente na margem sul do rio Lis,



Envolvente sul à Variante dos Capuchos;



Rua Miguel Torga e Rua Fábrica de Papel;



Rua Figueira da Foz;



Centro Nacional de Lançamento – Estação dos Caminhos-de-Ferro;



Ligação à Barosa desde a rotunda D. Dinis até às margens do Rio Lena;



Ligação desde as margens do Rio Lena até ao Rio Lis;
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Aproveitamento do caminho natural existente a norte, entre as margens do rio Lis,
permitindo ligação à Estrada Atlântica e posterior acesso à Praia da Vieira e Praia do
Pedrogão.

As figuras seguintes apresentam a estrutura ciclável proposta para a segunda fase
(correspondentes à malha urbana e à ligação à Estrada Atlântica).
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Figura 68. Rede ciclável proposta para a segunda fase, por tipologia - malha urbana
Fonte: mpt®, 2016
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Figura 69. Rede ciclável proposta para a segunda fase - ligação à Estrada Atlântica
Fonte: mpt®, 2015

A ecovia existente no rio Lis é funcional para os fluxos de ciclistas e peões atuais. Contudo,
com a expansão da rede ciclável que o presente plano propõe, é expetável que se observe um
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crescimento do uso de bicicletas. Deste modo, a médio prazo, será conveniente a segregação
entre a bicicleta e o peão. De seguida apresenta-se o perfil-tipo de ciclovia em percurso
natural.

Figura 70. Perfil-tipo de ciclovia em percurso natural
Fonte: mpt®, 2015

Os percursos cicláveis serão substancialmente beneficiados através de intervenções pontuais
marcantes (obras especiais), aplicadas de modo a permitir a continuidade do modo ciclável e,
ao mesmo tempo, realçar o compromisso da cidade com o transporte ciclável no espaço
urbano. Assim, com o intuito de promover a continuidade da rede de ciclovias de Leiria, tornase importante elencar alguns pontos onde a execução de uma ponte ciclável ou pedociclável
potencia a junção de vários percursos (que neste caso seriam descontínuos devido à
existência de linhas de água), encurtando distâncias. Assim, propõe-se a implementação de
obras especiais em dois pontos da cidade (ver Figura 72):


Rio Lis (próximo da estação ferroviária), permitindo ligar as duas margens e garantir o
acesso à estação ferroviária;



Rio Lena (próximo do Nó da Barosa), permitindo dar continuidade aos percursos
cicláveis propostos, através da conexão entre as duas margens.
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Figura 71. Exemplo de perfil-tipo (com valores mínimos de largura) para passagens pedocicláveis
superiores
Fonte: mpt®, 2015

Realça-se que quando a meta correspondente ao número de quilómetros de ciclovias a serem
implementados for atingida, se deve prosseguir com a expansão da rede, tendo como objetivo
conectar todas as vias da cidade. Uma opção interessante seria ir retirando o estacionamento
na via pública (redirecionando os veículos para os parques dissuasores), obtendo-se espaço
para as ciclovias.
A adoção de tráfego partilhado por automóveis e bicicletas na Zona 30 a ser implementada
também é uma opção válida, sendo prevista na definição de Zona 30 dada pelo IMTT (2011).
Nestes espaços, existe a possibilidade de as bicicletas circularem em contra-fluxo nas vias de
sentido único, sem a necessidade de existência de infraestrutura específica para as mesmas.
De seguida, apresenta-se o mapa final da rede ciclável, depois da primeira e segunda fase
estarem concluídas.
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Figura 72. Rede ciclável proposta para o Município de Leiria, por tipologia, e localização das obras especiais
Fonte: mpt®, 2016
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Proposta 19: Implementação de infraestrutura de apoio ao uso da bicicleta
Tal como é referido nas linhas de orientação do objetivo específico relacionado com a
promoção da bicicleta, devem ser implementadas infraestruturas de apoio ao uso da mesma
em todo o município, mas com especial enfoque no entorno da malha ciclável e nas paragens
de transporte coletivo rodoviário, de forma a promover a integração com o último. Estas
infraestruturas compreendem elementos como cicloparques, bebedouros, sinalização, locais
para troca de roupa e mapas com informações. O papel das empresas é fundamental nesta
ação, devendo as mesmas ser sensibilizadas para a importância da implementação deste tipo
de equipamentos, especialmente de cicloparques. Em todos os novos empreendimentos
comerciais, sugere-se a exigência de implementação de, no mínimo, um lugar de
estacionamento para bicicletas para cada vinte lugares de estacionamento para automóveis.
Igualmente importante, seria a exigência da implantação de, no mínimo, dois lugares de
estacionamento para bicicletas em todos os novos empreendimentos residenciais.

Figura 73. Exemplo de um cicloparque (neste caso, no espaço ocupado por um automóvel podem ser
estacionadas cinco bicicletas)
Fonte: mpt®, 2015

Proposta 20: Promoção de medidas de incentivo ao uso da bicicleta nas deslocações
entre casa e o trabalho
É cada vez mais comum a aplicação de medidas de incentivo ao uso da bicicleta nas
deslocações entre casa e trabalho. No caso de Leiria, em que estes são os movimentos
pendulares mais frequentes, este tipo de medidas reveste-se de especial importância. Destas,
destacam-se:
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remuneração financeira ou redução fiscal por cada quilómetro percorrido pelo
funcionário em bicicleta (já implementado em países como a França ou a Bélgica);



descontos em faturas de serviços públicos, como por exemplo, na conta da água (já
implementado em algumas cidades de Portugal);



créditos no banco de horas das empresas (estabelecido em algumas cidades do Reino
Unido).

Desta forma, recomenda-se que o Município de Leiria faça uma avaliação e incentive a
implementação deste tipo de medidas, tanto em organismos públicos como em empresas
privadas. Salienta-se que pode ser mais vantajoso para a empresa pagar um “subsídiobicicleta” aos seus trabalhadores do que o subsídio de transporte comum, normalmente
direcionado para o veículo motorizado individual.

Proposta 21: Implementação de um sistema de partilha de bicicletas (bike-sharing) em
pontos-chave da cidade
É essencial que o sistema de partilha de bicicletas seja implementado logo após a execução da
primeira fase da rede de ciclovias da cidade. Como não existe propriamente uma tradição do
uso da bicicleta no município, é fundamental que haja disponibilização das mesmas aos
residentes da cidade, sendo que estes devem pagar um preço anual simbólico. Para a
implementação deste sistema, sugere-se uma parceria dos órgãos públicos com empresas
privadas, que usam este sistema para se publicitar. Estas parcerias já são comuns noutros
países, considerando-se importante o fomento das mesmas na realidade portuguesa. Deve-se
ter em atenção, no momento da decisão acerca da forma de pagamento, que este sistema,
dado o caráter turístico da cidade, não é apenas direcionado para os residentes, sendo
igualmente vocacionado para turistas. Posto isto, propõem-se 8 pontos de partilha de bicicletas
(número que deve ser posteriormente ampliado, consoante as necessidades), sendo que a
localização dos mesmos levou em consideração critérios de abrangência geográfica e conexão
com polos geradores de tráfego (figura seguinte). Cada ponto deve conter, no mínimo, 10
bicicletas. Deverá ser estudada a possibilidade de, pelo menos parte das mesmas, serem
elétricas.
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Figura 74. Localização dos pontos de partilha de bicicletas
Fonte: mpt®, 2015
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Proposta 22: Implementar os sinais de trânsito previstos no Código de Trânsito
Português
A sinalização vertical para ciclistas presente no Código de Trânsito Português é bastante
limitada, sendo que a grande maioria dos sinais já se encontra presente no Município de Leiria.
Contudo, a sinalização horizontal prevista no Código de Trânsito é, em alguns casos, mal
aplicada. Sugere-se especial cuidado nas interseções entre as ciclovias e as vias para
automóveis (ver figura seguinte).

Figura 75. Sinalização indicada no Código da Estrada versus exemplo da ausência de sinalização
horizontal adequada
Fonte: mpt®, 2015

Proposta 23: Integração da bicicleta com o sistema de Transporte Coletivo Rodoviário
A cidade de Leiria já conta com bastantes cicloparques. Apesar disso, a oferta de lugares de
estacionamento para bicicletas deverá ser aumentada, especialmente nas principais paragens
do transporte coletivo (desta forma permite-se o sistema bike&ride). Deverá ainda ser permitido
o transporte de bicicletas em todos os percursos do transporte coletivo rodoviário. Desta forma,
os autocarros devem possuir equipamento específico para o transporte das bicicletas, tal como
demonstra a figura seguinte. Existe ainda a opção de se poder levar a bicicleta dentro do
autocarro quando o mesmo não exceder um determinado número de utilizadores (recomendase como limite o número de lugares sentados).
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Figura 76. Exemplo de um sistema de transporte de bicicletas em autocarros
Fonte: mpt®, 2015

Proposta 24: Elaboração de um Plano Municipal de Ciclovias (Masterplan)
O objetivo de um Plano de Mobilidade é oferecer diretrizes e medidas gerais para a promoção
dos modos sustentáveis. Já a elaboração de um Plano Municipal de Ciclovias iria permitir
passar, tendo por base as propostas apresentadas neste Plano, de um nível macro para um
nível mais detalhado de medidas, podendo até chegar ao nível de projeto, incluindo igualmente
um diagnóstico mais robusto.
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3.4. TRANSPORTE PÚBLICO
O transporte coletivo rodoviário apresenta, em comparação ao automóvel e em “canal”
equivalente, capacidades de transporte significativamente mais elevadas (mais eficientes em
termos de espaço ocupado) e menores impactos ambientais e urbanos. Esta situação leva a
que estes sistemas sejam considerados mais eficientes e sustentáveis do que os veículos
individuais motorizados, particularmente se recorrerem a sistemas de propulsão ecológicos.
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Figura 77. Espaço ocupado por automóveis, um autocarro e bicicletas, transportando o mesmo número
de pessoas
Fonte: Departamento de Trânsito de Munique, 2001

Proposta 25: Uniformização dos nomes e imagem
Por motivos históricos, a nomenclatura do Transporte Coletivo Rodoviário de Leiria encontra-se
dividida em Linhas Urbanas e Circuitos Mobilis. Recomenda-se que estas designações sejam
uniformizadas num só nome, pois, apesar de terem alcances espaciais distintos, a sua função
é a mesma. Toda a imagem e sistema de informação devem igualmente ser uniformizados.
Desta forma, é mais fácil e intuitiva a interpretação da rede de Transportes Coletivos por parte
dos utilizadores, especialmente os turistas e pessoas em viagens de negócios.

Proposta 26: Uniformização e aumento dos percursos
Levando em consideração o que foi descrito na medida anterior, apresenta-se na figura
seguinte os percursos já uniformizados da rede de Transporte Coletivo Rodoviário do
Município. Salienta-se que não houve meramente uma soma das Linhas Urbanas e dos
Circuitos Mobilis: existe um aumento efetivo da cobertura espacial.
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Figura 78. Percursos das linhas de transporte coletivo rodoviário
Fonte: Câmara Municipal de Leiria; mpt®, 2016

Proposta 27: Aumento das frequências nos períodos de maior procura e ampliação da
cobertura temporal
Na fase de caracterização e diagnóstico, observou-se que a oferta das linhas de transporte
coletivo do município de Leiria é constante, ou seja, não sofre grandes variações ao longo dos
diversos períodos do dia (especialmente a referente aos atuais circuitos Mobilis). Ao se
readequar a oferta à procura efetiva, consegue-se, sem custos adicionais, obter maiores
frequências nos períodos em que existe maior necessidade. Além desta readequação deve
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haver um aumento efetivo da oferta nos períodos de maior procura. Recomenda-se ainda o
aumento da cobertura temporal aos fins-de-semana, nos períodos de férias escolares e no
período noturno (neste período não existe qualquer circulação). Sugere-se a implementação de
uma linha noturna com frequência horária e que leve em consideração os horários de
funcionamento dos polos universitários.

Proposta 28: Readequação do material circulante existente
Devem ser adquiridos novos autocarros com novos parâmetros de qualidade: piso rebaixado,
menos poluentes em termos atmosféricos e sonoros, e com disponibilização da informação do
número/linha correspondente na parte lateral e traseira. Com autocarros de maior capacidade
(especialmente em relação aos que atualmente se encontram ao serviço dos circuitos Mobilis)
é possível oferecer maiores níveis de serviço e conforto aos utilizadores, especialmente nas
alturas de maior procura.

Proposta 29: Implantação de vias exclusivas para Transporte Coletivo Rodoviário
As crescentes taxas de motorização aumentam a probabilidade da existência de
congestionamentos, sendo que os utilizadores do transporte coletivo rodoviário, não
contribuindo para estes problemas, são afetados pelos mesmos. A existência destas vias
reservadas aumenta a velocidade operacional dos autocarros, diminuindo os tempos de
viagem. De facto, a perceção por parte dos utilizadores de transporte coletivo de que existe
esta vantagem competitiva em relação ao veículo individual motorizado tem-se revelado, em
experiências internacionais, essencial na transferência modal dos últimos para o transporte
coletivo.
Recomenda-se que quando a Estação Intermodal for contruída se considere a possibilidade de
implementação de uma via BUS no Largo 5 de Outubro e Rua Mouzinho de Albuquerque
(possível devido às alterações propostas no capítulo referente à circulação viária), em contrafluxo. Desta forma descrimina-se positivamente o transporte coletivo, pois estes poderiam
circular no sentido contrário do fluxo dos veículos motorizados individuais. O principal objetivo
deste corredor seria aproximar a Estação Intermodal do Terminal Urbano. Estes corredores
poderão, eventualmente, ser igualmente utilizados por táxis. A localização destes corredores
pode ser observada na figura seguinte.
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Figura 79. Localização das vias exclusivas para o transporte coletivo
Fonte: mpt®, 2016

Estes corredores podem ter prioridade no sistema de semaforização das vias (deteção dos
veículos e consequente prioridade dos mesmos). Pode-se considerar a possibilidade de a
aplicação destes corredores ser progressiva, começando por alguns períodos do dia e
acabando na sua implementação definitiva.
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Proposta 30: Apresentação dos horários em todas as paragens de Transporte Coletivo
Rodoviário
Atualmente, nem todas as paragens têm informação acerca dos percursos e dos horários de
passagem dos autocarros, portanto recomenda-se que todas as paragens tenham a
informação descrita.

Proposta 31: Desenvolver uma aplicação gratuita para plataforma móvel que
disponibilize informação para os utilizadores de autocarros
A existência de uma aplicação para plataformas móveis com informação acerca do transporte
coletivo é uma medida para a qual as mais recentes tendências tecnológicas contribuem de
forma muito efetiva. Isto reflete-se na qualidade da mobilidade urbana, neste caso do
Transporte Coletivo. Diversas cidades portuguesas contam já com este sistema. Este permite,
entre outros:


Consulta de horários e frequência;



Visualização de mapas de rede e de linhas;



Informação acerca de tarifários;



Programação da rota da viagem através da definição do destino (inclui transbordos e
paragens).

Propõe-se ainda que o Município de Leiria disponibilize, de forma sistemática, os dados do
transporte coletivo rodoviário à aplicação GoogleMaps, dado que esta é, provavelmente, a
interface de informação/comunicação mais divulgada e com mais dados relativos à
infraestrutura de transporte.

Proposta 32: Disponibilização de informação em tempo real acerca dos horários de
chegada dos autocarros nas principais paragens e terminais
A disponibilização dos horários de chegada dos autocarros em tempo real é um sistema que
contribui para a redução dos níveis de ansiedade dos utilizadores. É especialmente importante
para os utilizadores não regulares do sistema, como turistas ou pessoas em viagens de
trabalho. Este sistema pode ser alimentado por uma fonte de energia sustentável,
nomeadamente energia solar.
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Figura 80. Exemplos de sistemas de informação em tempo real para autocarros, em Coimbra
Fonte: mpt®, 2015

Proposta 33: Melhorar as condições de conforto e acessibilidade das paragens
Na fase de Estudo de Caracterização e Diagnóstico foram identificados inúmeras paragens que
não possuem os níveis mínimos de conforto no acesso aos serviços de transporte coletivo
rodoviário, associados principalmente à inexistência de abrigos nos locais de entrada/saída de
passageiros. Assim propõe-se que tendencialmente sejam colocados abrigos em todos os
locais de paragem.
A colocação de um abrigo, é sem dúvida, uma importante contribuição para a utilização do
transporte coletivo, designadamente pelo conforto que proporciona aos utentes. No entanto,
esse conforto deve ter em consideração as necessidades de todos os utilizadores. Assim, para
além de ser garantir um percurso pedonal acessível até ao local de paragem, deve ser também
garantida a acessibilidade ao interior dos abrigos, por todos os utilizadores e em particular
pelas pessoas com mobilidade reduzida.
Para além disso, referenciar que a colocação de abrigos de transportes coletivos e postiletes
para sinalização dos serviços de transportes, deve ter em conta os percursos pedonais
existentes e garantir a continuidade dos mesmos. A orientação para a localização dos Abrigos
“tradicionais” (fechados em um, ou ambos os topos), aponta para a sua utilização apenas em
passeios cuja dimensão possa albergar conjuntamente o abrigo e o percurso acessível,
permitindo a continuidade dos mesmos.
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Em passeios de menor dimensão, onde a coexistência entre abrigo e percurso pedonal se
salda pela descontinuidade do último, as soluções apontam para a utilização de Abrigos em “L”
invertido, libertando o passeio dos obstáculos que representam os topos laterais do Abrigo.

Proposta 34: Implementação de um sistema de bilhética integrada e estabelecimento de
novas modalidades de tarifação
Nos últimos anos, o setor dos transportes tem vindo a ser alvo de fortes apostas no
desenvolvimento tecnológico, sendo que uma das áreas de maior inovação foi ao nível dos
sistemas de cobrança de portagens e dos sistemas de bilhética integrada multimodal.
De facto, uma das formas mais efetivas de se promover a intermodalidade é através da
implementação de uma bilhética integrada. Sendo a bilhética e a integração tarifária um aspeto
fundamental para a atratividade de um sistema de transportes coletivo de passageiros,
existem, neste domínio, exemplos de boas práticas em Portugal. Cita-se como exemplo, o caso
do sistema Andante, na região do Porto. A integração bilhética permite aos utentes realizarem
as suas viagens, de forma multimodal, com o mesmo título de transporte, independentemente
do operador e/ou número de transbordos efetuados, recorrendo aos operadores de transportes,
públicos ou privados, que ofereçam um serviço mais adequado às suas necessidades,
nomeadamente em termos de horários, frequência e tempo de viagem.
Os principais objetivos e ganhos perspetivados são:
a) Racionalização do sistema de transporte;
b) Diminuição do uso de suportes de papel;
c) Diminuição dos custos operacionais dos diferentes operadores de transportes que
operam em Leiria, integrando, sempre que possível, os respetivos sistemas financeiro,
administrativo e operacional;
d) Repartição das receitas interoperador, através de um sistema claro e transparente;
e) Minimização do tempo de viagem e desconforto dos transbordos;
f)

Menores custos para os utilizadores.

Como tal, propõe-se para o Município de Leiria uma bilhética integrada que seja flexível,
escalável e adaptável aos diferentes operadores de transportes, englobando:


Transporte coletivo rodoviário urbano;



Bicicleta de uso público;



Elevador previsto para a zona do castelo;



Parques de estacionamento.
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Parte-se da premissa de que o elevador proposto será parte integrante do Transporte Coletivo
do Município, sendo, portanto, o bilhete válido para autocarros e elevador. Numa primeira
análise identificaram-se quais os bilhetes simples que deveriam ser integrados com outros
modos de transporte. A tabela seguinte apresenta, de forma esquemática e resumida, quais as
bilhéticas compatíveis de serem integradas com outros modos (excluindo os passes mensais).
Em termos de cadeia de deslocação a tabela deve ser lida na sequência coluna-linha. Por
exemplo, o bilhete simples do Transporte Coletivo é compatível de ser integrado com o sistema
de partilha de bicicletas. Já o bilhete simples do Bike-sharing não é compatível de ser integrado
com o Transporte Coletivo. Sempre que forem compatíveis, é suposto que com o bilhete
simples do primeiro modo de transporte, acrescido de um determinado valor, seja possível o
uso do segundo modo, sendo que o preço desse bilhete deve ser sempre inferior à soma dos
dois bilhetes simples.
Tabela 7. Compatibilidades de integração entre bilhetes simples

1º modo\2º modo

Transporte
Coletivo
Rodoviário

Bike-sharing

Parques
dissuasores

Transporte Coletivo
(autocarros e
elevador)

_____

Compatível

Não compatível

Bike-sharing

Não compatível

_______

Não compatível

Parques
dissuasores

Compatível

Compatível

______

Fonte: mpt®, 2015

Tal como se pode observar, o primeiro modo na cadeia de deslocação com maior número de
possibilidades de integração de bilhética são os parques de longa duração situados nas
4

entradas da cidade (parques dissuasores ), pois o objetivo deste Plano é exatamente potenciar
uma transferência modal dos veículos individuais motorizados para os modos sustentáveis. Por
outro lado, é o modo com o qual os outros modos de transporte têm menos possibilidades de
integração, de forma a se promover que um utilizador de um determinado modo sustentável
continue a sua cadeia de deslocação através de outro modo sustentável.
Depois desta primeira análise, identificaram-se quais as possibilidades de passes mensais
integrados. Para os residentes interessados na utilização do sistema de partilha de bicicletas
propõe-se um pagamento anual simbólico. Portanto, os passes mensais apenas fazem sentido
de serem integrados entre os Parques dissuasores e o Transporte Coletivo. Propõe-se a
4

O sistema proposto baseia-se na aplicação de um montante residual/simbólico para os parques dissuasores. A opção
pela sua gratuitidade carece de adaptações ao sistema de bilhética integrada proposto.
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existência de um Passe da Mobilidade Integrada, que integre os Parque dissuasores com o
Transporte Coletivo, sendo este mais direcionado para os automobilistas. Propõe-se ainda o
estabelecimento de novas modalidades de tarifação, devidamente adaptadas às diferentes
necessidades dos diferentes grupos, especialmente dos turistas e pessoas que se deslocam à
cidade em negócios, através de passes para um, dois ou três dias. Pensa-se que deve
igualmente haver integração horária para o Transporte Coletivo: um bilhete é válido durante 1
hora em todo o sistema, independentemente do número de transbordos realizados.
Ou seja, haverão três macro-modalidades de bilhética: única (direcionada para um só modo de
transporte), integrada e Passe da Mobilidade Integrada. A tabela seguinte apresenta as
diversas opções para as primeiras duas macro-modalidades.
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Tabela 8. Tipos de bilhetes para o Sistema de Mobilidade do Município de Leiria

Único

Integrado

 Bilhete de 1 viagem comprado a
bordo
 Bilhetes pré-comprados de 3 a 10
Transporte
Coletivo
(autocarros e
elevador)

 1 hora: Sistema de partilha de
bicicletas

viagens (quanto maior o número de

(os utilizadores do passe mensal do

viagens, menor deve ser o preço

TC que têm interesse em usar o

unitário) - cada viagem é valida por

sistema de partilha de bicicletas

1 hora

devem pagar o preço simbólico anual

 Bilhete de 1, 2 ou 3 dias

pelo uso das mesmas)

 Passe mensal (normal e sociais)

 Residentes: preço simbólico anual
 Visitantes:
Bike-sharing

_____________________

 Por hora
 Diário

 Diário:


Transporte Coletivo (2 viagens

de 1 hora cada)
ou

Parques
dissuasores

 Diário
 Mensal

Sistema de partilha de bicicletas

(diário)
 Mensal:


Transporte Coletivo

(os utilizadores do passe mensal para os
Parques dissuasores que têm interesse
em usar o sistema de partilha de
bicicletas devem pagar o preço simbólico
anual pelo uso das mesmas)
Fonte: mpt®, 2015

Salienta-se que existe ainda a possibilidade de haver uma integração do Sistema de
Mobilidade do Município com o Transporte Coletivo Ferroviário. Contudo, como esta parceria
não depende exclusivamente do Município não será avaliada neste trabalho.
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Proposta 35: Preparar o sistema de Transporte Coletivo Rodoviário para pessoas com
mobilidade reduzida e portadores de deficiência visual, com avisos sonoros e
informação em braile
O sistema de Transporte Coletivo Rodoviário só estará completo se as paragens e o material
rodante disponibilizarem informação que guie e oriente o utente com deficiência visual
relativamente às decisões que tem de tomar na escolha de determinado meio de transporte ou
linha a seguir.
Essa escolha apenas poderá ser efetuada tendo conhecimento de um determinado conjunto de
informações, como sejam os horários, paragens e tarifário praticado. Este tipo de informação
deve localizar-se tanto nas paragens como nos veículos, para que a sua consulta seja uma
mais-valia na deslocação dos utentes com deficiência visual. Assim, é importante que as
paragens e veículos sejam dotados de informação noutras linguagens (Braille), ou formas de
comunicação (áudio), permitindo uma maior abrangência da informação disponível.
A informação visual existente deve possuir uma dimensão que a torne acessível a utentes com
baixa acuidade visual e não ser colocada a uma altura superior a 1,4 metros, para permitir que
pessoas de baixa estatura, ou pessoas que se deslocam em cadeiras de rodas, possam ter
acesso à informação de forma autónoma. Considera-se fundamental a existência de autocarros
com piso rebaixado.

Proposta 36: Implementação de um sistema flexível de Transporte Coletivo Rodoviário
nos territórios de baixa procura
Apesar de serem necessários estudos mais aprofundados acerca do Transporte Coletivo
Rodoviário, verifica-se que a procura do mesmo é relativamente baixa nas freguesias mais
afastadas da cidade de Leiria, o que dificulta a sustentabilidade financeira do sistema. Este
facto faz com que a oferta (que é um forte indutor de procura) não possa ser muito elevada, o
que prejudica especialmente as zonas fora do perímetro urbano. Uma opção interessante, cada
vez mais recomendada em termos nacionais e internacionais, é o transporte flexível. Este
melhora a cobertura temporal e espacial, pois adequa-se às necessidades reais dos
utilizadores. Segundo IMTT (2011), “o transporte flexível corresponde a um serviço de
transporte público adaptado para ir ao encontro das necessidades dos utilizadores, permitindo
alguma liberdade pelo menos numa destas dimensões chave: percursos, horários e paragens.
A oferta convencional de transporte público revela-se por vezes inadequada para responder às
diferentes necessidades da população, começando deste modo a serem consideradas
alternativas mais flexíveis, as quais se caracterizam pela possibilidade de não existirem locais
específicos ou pré-determinados para paragem, trajetos ou horários fixos.”
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As populações de núcleos urbanos, de territórios com baixas densidades de ocupação,
poderiam ser significativamente beneficiadas com este sistema, promovendo-se igualmente a
sustentabilidade financeira do Transporte Coletivo do Município. Realmente, o transporte
flexível (ou transporte flexível a pedido) é um híbrido entre o táxi e o transporte coletivo
convencional, tendo as vantagens relativas à flexibilidade (temporal e espacial) do primeiro e
as vantagens dos custos reduzidos do segundo. O nível de flexibilidade varia consoante os
objetivos pretendidos: existem sistemas com rotas ou horários fixos, rotas parcialmente fixas e
ainda, no limite, um serviço porta-a-porta (com um nível de complexidade e de custos maior
que os primeiros). O transporte flexível encontra-se previsto no novo regime jurídico do serviço
público de transporte de passageiros, devendo ser estudado qual o tipo de sistema flexível
mais adaptado ao Município.

Proposta 37: Estabelecer parcerias com os centros comerciais para que estes ofereçam
transporte coletivo rodoviário gratuito
O estabelecimento de parcerias com centros comerciais (Leiria Shopping, por exemplo) com o
objetivo de disponibilizar transporte coletivo gratuito, entre os mesmos e pontos da cidade que
se considerem relevantes, é uma medida já aplicada em algumas cidades portuguesas, sendo
que pode haver vantagens para todos os envolvidos, nomeadamente:


Potencial aumento do número de clientes dos centros comerciais;



Existência de percursos sem custos para os utilizadores;



O município ficaria com mais uma opção de transporte coletivo, havendo uma
promoção efetiva do conceito de Mobilidade Sustentável.

Proposta 38: Encontrar formas alternativas de financiamento do transporte coletivo
rodoviário
Uma das formas de se conseguir um aumento da oferta do transporte coletivo ou uma redução
do preço dos bilhetes é diversificar as formas de financiamento do mesmo. Cita-se como
exemplo, a possibilidade de haver financiamento do transporte coletivo através do valor das
multas aplicadas, da cobrança do estacionamento ou da venda dos nomes dos terminais a uma
empresa.
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Proposta 39: O município deve verificar a possibilidade de ampliação da frota de táxis de
forma a colmatar a possível oferta insuficiente dos mesmos nos meses de verão
Na fase de estudo de caracterização e diagnóstico verificou-se que o número de táxis existente
no Município pode não ser suficiente nos meses de verão. Assim, recomenda-se que seja feito
um estudo de procura acerca deste modo de transporte, verificando a potencial necessidade de
aumento de frota.
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3.5. SISTEMA DE ESTACIONAMENTO
Uma política de estacionamento devidamente integrada e coordenada com as restantes
estratégias relativas à mobilidade urbana apresenta-se como uma valiosa ferramenta para uma
gestão da mobilidade rumo à sustentabilidade, fazendo-se sentir diretamente e imediatamente
no utilizador do veículo motorizado individual.
O estacionamento é um elemento essencial a ter em conta em qualquer política de mobilidade,
devido à sua relação direta com a acessibilidade, gestão e exploração das redes de circulação,
utilização e qualidade do espaço público e, principalmente, enquanto elemento regulador da
escolha modal, pelo condicionamento que impõe à acessibilidade em transporte individual
motorizado. A área viária tem de ser repartida pelos veículos em movimento e os estacionados,
obedecendo naturalmente a critérios que tenham em conta os objetivos que se pretendam
atingir.
Assim, a oferta de estacionamento está fortemente relacionada com o nível de acessibilidade
por automóvel que se pretende garantir para a área em estudo. No caso particular do
estacionamento na via pública, depende igualmente da função que a via desempenha na rede
viária, pelo que se nas vias coletoras, onde a mobilidade é privilegiada, não deve haver
estacionamento, já nas vias locais (distribuidoras ou de acesso) deve ser reservado espaço
para os veículos poderem estacionar, embora tendo sempre em consideração a necessidade
de reservar o espaço adequado para as outras funções nobres do espaço público.
Desta forma, as ações a serem desenvolvidas contemplam basicamente os seguintes aspetos:
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Reforço do papel do estacionamento de duração limitada nas áreas mais centrais da
cidade;



Criação de bolsas de estacionamento nas entradas do perímetro urbano;



Criação de zonas com tarifas diferenciadas;



Reequilíbrio das tarifas praticadas pelos diferentes tipos e regimes de oferta de
estacionamento;



Reforço da fiscalização do estacionamento.

Proposta 40: Substituição progressiva do estacionamento na via pública por parques
cobertos ou subterrâneos
Um dos riscos identificados na fase de estudo de caraterização e diagnóstico é “a cidade ser
um estacionamento ao ar livre”. Realmente, Leiria ainda não segue as melhores tendências
internacionais relativamente ao sistema de estacionamento. Este Plano já propõe a retirada do
estacionamento existente na via pública de alguns locais (de forma a ser possível o
alargamento dos passeios ou a implementação de espaço pedonais e de ciclovias),
nomeadamente no Largo da República, Avenida Marquês de Pombal e Avenida dos
Combatentes da Grande Guerra. Recomenda-se que esta medida seja alargada a outras áreas
da cidade, substituindo parte do estacionamento existente na via pública por parques. Esta
será uma oportunidade para ir ao encontro das melhores práticas de mobilidade sustentável,
além de permitir uma revitalização dos espaços, com novas infraestruturas. A figura seguinte
apresenta alguns exemplos de áreas urbanas em que o foco deixou de ser o automóvel,
passando a ser a pessoa.
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Figura 81. Exemplo de zonas ocupadas com infraestrutura para automóveis que foram reconvertidas
em zonas para as pessoas (Lisboa, Guimarães, Albergaria-a-Velha, Mafra)
Fonte: http://www.urb-i.com/

Uma solução praticada em alguns países são os parklets. Estes são áreas contíguas aos
passeios, nas quais são construídas estruturas tendo em vista a criação de espaços de lazer e
convívio, onde anteriormente havia vagas de estacionamento para automóveis (ver Figura 82).
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Figura 82. Exemplos de parklets
Fonte: http://innaturasa.com.br/parklets-uma-tendencia-mundial/; http://nacto.org/publication/urbanstreet-design-guide/interim-design-strategies/parklets/)

Recomenda-se que toda a oferta de estacionamento (incluindo fora das ZEDL) seja
formalizada (com demarcação dos lugares de estacionamento na via) de modo a evitar
estacionamento ilegal. Este origina situações de insegurança para os peões, os quais, em
algumas situações, são obrigados a utilizar parte da via correspondente ao tráfego rodoviário.

Proposta 41: Reforço do papel do estacionamento de duração limitada
A ocupação das vias por parte de veículos individuais motorizados é uma constante na maioria
das ruas da cidade de Leiria. Como consequência, há uma crescente redução do espaço
público destinado ao peão, impedindo, em parte, que este possa desenvolver em plenitude as
suas deslocações quotidianas e fortalecer as relações sociais. Esta ocupação revela a
persistência de um problema: encontrar os locais adequados para o estacionamento de
automóveis.
Com o objetivo de se potenciar uma utilização racional e disciplinada do espaço público e,
consequentemente, facilitar o acesso a estacionamento, existe, na cidade, uma delimitação de
zonas de estacionamento tarifadas que merecem ser reforçadas.
A aplicação de tarifas no estacionamento pode condicionar a utilização de lugares, bem como o
tipo de utilizador, promovendo a rotatividade de lugares. Por outro lado, a aplicação de tarifas
poderá assegurar verbas para as despesas de operação e controlo das infraestruturas de
estacionamento, bem como subsidiar a operação de outros modos de transporte mais
sustentáveis, dos quais se destaca o transporte público.
As áreas de geração de um maior número de viagens, como sejam estabelecimentos
comerciais ou equipamentos coletivos, encontram-se associadas, em geral, aos maiores níveis
de procura de estacionamento. Como as zonas em que se irão focar as propostas são servidas
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por um serviço de transporte público e de fácil acesso a pé a partir das zonas envolventes, a
oferta de estacionamento deverá ser tarifada.
Cabe ao município a gestão do estacionamento nestas áreas da cidade (por meios próprios ou
através de concessão), devendo garantir uma política de estacionamento que estimule a
rotatividade da oferta e desincentivar o estacionamento de longa duração, promovendo, desta
forma, maiores níveis de acessibilidade aos “utilizadores finais”.
A figura seguinte apresenta o estacionamento tarifado existente: zonas de estacionamento
tarifado na via pública, identificadas como ZEDL A, ZEDL B, ZEDL C e ZEDL do Largo da
República; e parques.
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Figura 83. ZEDL existentes na cidade de Leiria
Fonte: mpt®, 2016

Propõe-se a criação de mais zonas de estacionamento tarifado e expansão das ZEDL A e
ZEDL C (ver figura seguinte). Sugere-se igualmente uma mudança na nomenclatura ZEDL: a
atual identificação por letras passaria para uma atribuição de cores, consoante as tarifas
aplicadas (esta proposta será melhor desenvolvida na medida referente às tarifas). Na figura
seguinte estão igualmente representados os parques subterrâneos propostos.
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Figura 84. Propostas relativas às zonas de estacionamento de duração limitada
Fonte: mpt®, 2016

A tabela seguinte apresenta as vias atuais e propostas abrangidas pelas zonas de
estacionamento tarifado.
Tabela 9. Vias atuais e propostas abrangidas pelo estacionamento tarifado

Proposto

Existente

*

Av. Dr. Adelino Amaro Da Costa

*

Av. Combatentes Da Grande Guerra

*

Av. João Paulo II

*

Av. Heróis De Angola

*

Av. Marquês De Pombal

*

Rua Dr. Maria Da Graça Lúcio Lima
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*

Rua Da Europa

*

Av. Marquês De Pombal

*

Rua Mouzinho De Albuquerque

*

Largo Da República

*

Rua António Das Costa

*

Rua Dr. Américo Cortês Pinto

*

Rua Anzebino Da Cruz Saraiva

*

Rua Dr. Correia Mateus

*

Rua Camilo Korrodi

*

Tv. Venceslau De Morais

*

Rua Cidade De Maringá

*

Rua João Cabral

*

Rua Cidade De Tokushima

*

Rua João De Deus

*

Rua Coronel Pinheiro Correia

*

Rua José Henriques Vareda

*

Rua Coronel Teles Sampaio

*

Rua Machado Dos Santos

*

Rua Da Restauração

*

Rua Cmte. Almeida Henriques

*

Rua De Alcobaça

*

Largo Do Tribunal

*

Rua De Sá Miranda

*

Largo Comendador José Lúcio Da Silva

*

Rua Dos Mártires

*

Rua De São Francisco

*

Rua Dr. Afonso De Sousa

*

Rua Dr. João Nunes Guerreiro

*

Rua Dr. João Soares

*

Rua Dr. José Jardim

*

Rua Dr. Manuel De Magalhães Pessoa

*

Rua Dr. Tinoco

*

Rua Escultor Luís Fernandes

*

Rua Henrique Sommer

*

Rua João XXI

*

Rua Miguel Franco Agostinho

*

Rua Poeta Acácio Leitão

*

Rua Prof. Narciso Costa

*

Rua Rossio Dos Borges

*

Rua Sá De Miranda

*

Tv. Dos Capuchinhos

*

Rua General Norton De Matos

*

Rua Tenente Valadim

*

Rua Horácio Da Silva Eliseu Sivicultor

*

Rua De São Francisco

*

Rua Francisco Pereira Da Sila

*

Rua Joaquim Ribeiro Carvalho

*

Av Nossa Senhora De Fatima

*

Av. General Humerto Delgado

*

Rua João Paulo II

*

Rua Emília Silva Carvalho
Fonte: mpt®, 2016

Nas ZEDL, o início e o fim de zona devem estar devidamente sinalizados, de acordo com o
Código da Estrada e o Regulamento de Sinalização de Trânsito. No interior das zonas, o
estacionamento deverá ser demarcado com sinalização horizontal e vertical nos termos da
legislação em vigor aplicável.
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Proposta 42: Criação de parques de estacionamento nas entradas do perímetro urbano
(dissuasores da entrada de automóveis na cidade), em coordenação com o sistema de
Transporte Coletivo Rodoviário
A maioria dos movimentos de entrada na cidade de Leiria são realizados em transporte
individual. A crescente utilização do transporte individual resulta, em muitos casos, da oferta
insuficiente de transporte público, principalmente nas deslocações em que a origem\destino se
situa em zonas de baixa procura. Neste sentido, a existência de parques localizados nas
entradas\saídas da cidade, em complementaridade com o uso do transporte público, são
dissuasores da entrada de veículos nas zonas centrais da cidade.
O presente plano propõe assumir alguns parques existentes como dissuasores, bem como a
criação de novos parques nas principais entradas da cidade (localizam-se junto a
equipamentos estruturantes), onde existe fácil acesso ao transporte coletivo rodoviário. Assim,
promove-se a complementaridade entre diversos modos de transporte – intermodalidade –
através de cadeias de deslocação, utilizando, de forma otimizada, as especificações de cada
modo de transporte (automóvel-parque dissuasor-autocarro-marcha a pé). Esta medida é
designada por park&ride e a bilhética, tal como foi referido na medida referente à integração da
bilhética, deve ser integrada. Este tipo de estacionamento poderá ser de longa duração.
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Figura 85. Exemplo de parque dissuasor e distâncias/tempo compatíveis com a marcha a pé.
Fonte: mpt®, 2015

A proposta para a localização destes parques de estacionamento de longa duração teve em
conta, de um modo geral os seguintes fatores: localização nas entradas da cidade, existência
de oferta de transporte público urbano com elevada frequência, fácil acesso à rede viária
urbana e interurbana, disponibilidade de espaço e existência de parques de estacionamento
consolidados.
Neste sentido, foram propostos quatro parques dissuasores, junto às principais entradas da
cidade (ver figura seguinte):


Dois parques, já existentes, próximos ao estádio - tratam-se de espaços bastante
importantes, pois localizam-se junto a uma das principais portas de entrada da cidade,
distando apenas entre 10 a 15 minutos a pé do centro da cidade. Têm uma oferta
aproximada de 1 500 lugares. Realça-se o facto destes espaços já se encontrarem
servidos pela rede de transporte coletivo rodoviário. O elevador proposto para esta
localização (apresentado no capítulo referente ao modo pedonal) é outro modo de
transporte coletivo que irá ajudar a mitigar o efeito barreira criado pelo castelo,
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minimizando os tempos de viagem para quem quer chegar à zona central a partir
destes parques;


Proposta de um parque próximo à Rotunda D. Dinis – é um amplo terreno na
entrada Oeste da cidade e dista entre 15 a 20 min a pé do centro da cidade,
constituindo-se como uma mais-valia para o estacionamento. Realça-se o facto deste
espaço também já se encontrar servido pela rede de transporte público;



Proposta de um parque próximo à Rotunda de Stº André e ao Hospital de Leiria –
espaço na entrada Este da cidade (servido pela rede de transporte público) que,
apesar de se encontrar distante do centro, poderá ser uma mais-valia para este
sistema.
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Figura 86. Localização dos parques dissuasores propostos para a cidade de Leiria
Fonte: mpt®, 2015
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Proposta 43: Restrição do estacionamento no centro histórico
Na cidade de Leiria o centro histórico concentra o maior número de elementos de interesse
patrimonial e constitui um dos principais polos de atração turística, com particular ênfase nos
fins-de-semana e meses de verão, onde se faz sentir um forte adensamento do tráfego
motorizado e pedonal. Como tal, a proposta de ordenamento do estacionamento que se
apresenta para o centro histórico tem como princípio impedir a invasão de automóveis,
limitando o espaço ocupado pelos mesmos.
No Centro Histórico o estacionamento deverá ser extremamente restrito, salvaguardando os
residentes, pessoas com mobilidade reduzida, operações afetas às cargas e descargas,
veículos de emergência, entre outros similares.
Tal como foi descrito na medida relativa à pedonalização, o conceito recomendado para as vias
do centro histórico com proposta de pedonalização é o parking-free, ou seja, as pessoas
apenas poderão parar para cargas e descargas. Aos residentes que não têm garagem própria,
propõe-se a atribuição de um cartão de estacionamento por fogo de residência habitual (1ª
habitação), potenciando o estacionamento dos mesmos no parque de Sant’Ana (avenças para
residentes - sem custos ou a custos muito reduzidos). Deverá, no futuro, caso a procura se
justifique, ser considerada a necessidade de criação de uma nova bolsa de estacionamento de
apoio ao Centro Histórico.
A figura seguinte apresenta o centro histórico da cidade e o Parque de Sant’Ana.
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Figura 87. – Centro histórico e localização do Parque de Sant’Ana
Fonte: mpt®, 2016

Já os residentes das restantes zonas do centro histórico podem estacionar os veículos na via
pública (apenas estes, pessoas com mobilidade reduzida e veículos afetos às cargas e
descargas podem estacionar nestes espaços), mas o preço praticado nas mesmas deve ser
superior ao aplicado no Parque de Sant’Ana.
Salienta-se que o acesso ao castelo encontra-se garantido através da Avenida Ernesto Korrodi
e pela Rua Pêro Alvito existindo, na envolvente das mesmas, lugares de estacionamento na via
pública destinados preferencialmente a turistas.
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Figura 88. Exemplo de cartão de residente - Barcelona
Fonte: http://www.areaverda.cat/es/

Proposta 44: Implementação de Zonas com Tarifas Diferenciadas
O reforço da tarifação do estacionamento nas zonas mais centrais da cidade contribuirá para
uma redução efetiva do número de veículos que estacionam por longos períodos de tempo e,
consequentemente, induzirá um aumento da rotação dos veículos, permitindo-se, deste modo,
que as áreas de elevada atração de viagens disponham de uma oferta constante de lugares.
Por outro lado, a proposta da implementação de parques de estacionamento de longa duração
nas entradas da cidade minimiza a entrada de veículos na cidade.
A estratégia desenvolvida, assente nas propostas apresentadas, quer na via pública quer em
parques, implica o pagamento de uma determinada tarifa, consoante a zona em que o
estacionamento se insere e o objetivo pretendido. Ou seja, as tarifas propostas encontram-se
diferenciadas em patamares, correspondendo cada patamar a uma diferente zona da cidade.
Estas foram definidas em função dos seguintes critérios:


Existência de equipamentos e serviços;



Procura de estacionamento;



Lugares de estacionamento disponíveis;



Rotação pretendida;



Distâncias em relação ao centro (à medida que a distância em relação ao centro da
cidade diminui o custo deve aumentar).
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Figura 89. Relação procura de estacionamento vs preço
Fonte: mpt®, 2016

Neste contexto são propostas três zonas de tarifa, encontrando-se delimitadas da seguinte
forma:


Zona de Alta Rotação (zona vermelha) – próxima dos principais equipamentos,
serviços e comércio, apresenta a tarifa mais elevada;
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Limites da Zona

A norte:

Horário de Funcionamento

De segunda à sexta-feira das 08 às
19horas, e sábados das 08 à 13horas.

Rua Mouzinho de Albuquerque e Rua de
São Francisco
A sul:

Fora dos limites horários fixados e aos
domingos e feriados o estacionamento

Avenida Marquês de Pombal
A nascente:

não estará sujeito ao pagamento de
qualquer

tarifa

nem

condicionado

a

qualquer limitação de permanência.

Rua Américo Cortês Pinto e Avenida
Marquês de Pombal
A poente:
Praça da República e Rua de Alcobaça



Zona de Média Rotação (zona laranja) – apresenta a tarifa intermédia;
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Limites da Zona

A norte:

Horário de Funcionamento

De segunda à sexta-feira das 08 às
19horas, e sábados das 08 à 13horas.

Av. Dr. Adelino Amaro da Costa
A sul:
Fora dos limites horários fixados e aos
Rua General Norton de Matos
A nascente:
Rua Conde Ferreira e Rua de Tomar

domingos e feriados o estacionamento
não esta sujeito ao pagamento de
qualquer

tarifa

nem

condicionado

a

qualquer limitação de permanência.

A poente:
Bairro dos Capuchos
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Zona de Baixa Rotação (zona verde) – parques dissuasores, com as tarifas mais
reduzidas (ou eventualmente gratuito), devendo estas ter duas opções: preço apenas
para o estacionamento e preço para o sistema Park&Ride.

Localização dos Parques

Parques dissuasores:
Parques existentes próximo ao estádio
Parque próximo à Rotunda D. Dinis
Parque próximo à Rotunda de Stº André
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Deverá haver um reequilíbrio das tarifas praticadas pelos diferentes tipos e regimes de oferta
de estacionamento (via pública vs. Parques; e concessão pública vs. Privada), para que não
exista uma grande disparidade de preços na mesma zona. O critério para o preço das tarifas
devem ser as zonas (previamente identificadas) em que o estacionamento se encontra e não
se o mesmo é em parques privados ou públicos. Contudo, quando coexistem na mesma zona,
parques e lugares na via pública, os primeiros devem ter tarifas mais baixas.

Proposta 45: Implementar barreiras físicas e melhorar a fiscalização do estacionamento
de forma a se diminuir o estacionamento ilegal
A implementação de barreiras físicas nos locais onde existe estacionamento ilegal é uma
medida considerada fundamental de forma a se evitar que os veículos sobreponham os
passeios. Atualmente, o tipo de barreira mais difundida são os pilaretes. Contudo, existem
outro tipo de barreiras visualmente mais apelativas (ver figura seguinte).

Figura 90. Exemplos de barreiras físicas que impedem o estacionamento ilegal
Fonte: mpt®, 2016
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O reforço da fiscalização do estacionamento constitui também uma recomendação
fundamental. A falta de civismo, associado a um desenho inadequado e à morfologia antiga de
algumas zonas, leva a que o estacionamento ilegal, na cidade de Leira, seja uma das barreiras
mais frequente à acessibilidade universal.

Proposta 46: Dimensionar corretamente o estacionamento para pessoas com mobilidade
reduzida
Recomenda-se que os lugares reservados a pessoas com mobilidade reduzida tenham as
seguintes características:


Dimensão mínima de 2,50 metros de largura por 5,00 metros de comprimento;



Faixa de acesso lateral com, pelo menos, 1,00 metro de largura;



Contemplar uma rampa para o passeio, sempre que necessário;



Estar devidamente sinalizado e identificado, com sinal modelo H1a com placa adicional
modelo M11d e pintura do sinal universal de acessibilidade no seu centro, em cor
contrastante e com dimensões de 1,00 por 1,00 metro;



As rampas de acesso ao passeio deverão ter em atenção as características expostas
legalmente (Decreto Lei 163/2006 de 8 de Agosto) relativamente à largura, inclinação,
cor e textura.

Figura 91. Estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida - oblíquo e longitudinal
Fonte: mpt®, 2015
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Proposta 47: Prever lugares de estacionamento para o serviço car-sharing, oferecendolhes benefícios através de tarifas mais baratas
No capítulo referente à circulação viária recomendou-se a promoção do sistema car-sharing.
Uma das formas de o promover é prever a existência de lugares de estacionamento para os
mesmos, com tarifas mais baratas em relação ao estacionamento tradicional.

Proposta 48: Alterar o regulamento geral de estacionamento
Todas as medidas relativas ao estacionamento supracitadas devem ter um enquadramento
legal no regulamento geral de estacionamento.
Nesse sentido, as disposições existentes no “Regulamento Municipal de Zonas de
Estacionamento de Duração Limitada do Município de Leiria”, com respetiva publicação em
Diário da República, 2.ª Série, número 227, de 23 de novembro de 2012, merecem diversas
retificações. Como exemplo, destaca-se a seguinte alteração:


Artigo 12º, alínea 2 “o cartão de residente confere ao seu titular o direito de estacionar
gratuitamente o seu veículo em qualquer lugar da sua zona de estacionamento de
duração limitada, sem limite de tempo nem pagamento de taxa de estacionamento”.
Propõe-se que o cartão de acesso tenha um preço simbólico e sem limite de tempo
entre as 19:00 e 09:00 horas.
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3.6. LOGÍSTICA
Proposta 49: Rever os horários das operações de carga e descarga nas áreas pedonais
da cidade
Em Leria, pode-se realizar cargas e descargas, em termos gerais, entre as 8 e as 19/20 horas.
Considera-se que nas áreas pedonais, levando em consideração os fluxos de peões e as
práticas promotoras de uma Mobilidade Sustentável, não afetando a circulação de pessoas, o
horário deveria ser revisto para: de segunda a sábado, entre as 6 e as 9 horas; de segunda a
sexta, entre as 20 e 22 horas.

Figura 92. Exemplo de sinalização vertical para cargas e descargas presente na cidade de Leiria
Fonte: mpt®, 2016
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Proposta 50: Criação de lugares de estacionamento para cargas e descargas
A criação de lugares de estacionamento para cargas e descargas é fundamental para esta
atividade não afetar a deslocação de pessoas, especialmente no modo pedonal, e o
estacionamento de veículos particulares. A importância desta medida é reforçada pela
expansão das zonas pedonais, o que implica que nem todos os estabelecimentos terão locais
para cargas e descargas pertos dos mesmos. Recomenda-se que as operações de cargas e
descargas apenas possam acontecer nos lugares reservados para o efeito.

Proposta 51: Imposição de veículos menos poluentes para a distribuição de cargas nas
zonas pedonais da cidade e implementação do sistema de partilha de carrinhas
O transporte de carga dentro das zonas pedonais deve ser feito preferencialmente em carros
de mão e em veículos a pedais (ver figura seguinte) ou por veículos elétricos de pequenas
dimensões. Pode-se estudar a possibilidade deste tipo de veículos poder entrar nestas zonas
em todos os períodos horários.

Figura 93. Exemplos de sistemas de transporte de carga não motorizados
Fonte: mpt®, 2016

Uma medida inovadora, mas já presente em algumas cidades europeias, para o transporte de
cargas seria a partilha de carrinhas (Van sharing/van pooling) entre diversos espaços
comerciais. Neste sistema, um comerciante/fornecedor, através de um sistema de informação,
pode verificar se, para um determinado percurso, pode partilhar a van com outro comerciante
para transportar as cargas. Este sistema pode estar associado a outro conceito relativamente
recente: os créditos de mobilidade. O Município atribui um determinado número de créditos a
cada atividade econômica, o que na prática corresponde à definição do número de vezes em
que podem entrar com os seus veículos nas zonas pedonais. A ideia é que se estabeleça um
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banco de créditos, em que quem não usou os créditos a que tinha direito os possa vender e
quem gastou os seus e precise de mais possa comprá-los dos últimos.

Proposta 52: Restrição dos horários em que os veículos pesados podem circular nas
zonas mais centrais da cidade
Os veículos pesados não devem poder circular nas zonas centrais da cidade em todos os
períodos do dia. Assim sendo, sugere-se que os mesmos só possam circular nestas zonas nos
seguintes horários: 10 às 12 horas e 15 às 17 horas.

Proposta 53: Regulamentar as cargas e descargas no município
Segundo o diagnóstico realizado na primeira fase do trabalho, relativamente à estrutura
logística do concelho, verificou-se a necessidade de regulamentar as operações cargas e
descargas.
Nos dias de hoje já se reconhece que as operações de cargas e descargas são um dos fatores
que poderão causar problemas de acessibilidade e de circulação viária nas áreas urbanas,
acarretando perda de tempo, gasto de combustível, desgaste do veículo, emissão de
poluentes, entre outros. No entanto, estas operações são essenciais ao bom funcionamento da
atividade económica (comércio e serviços) do concelho.
Assim, propõe-se a criação de uma regulamentação específica para cargas e descargas que
enquadre legalmente as propostas supracitadas. Esta regulamentação deve conter, no mínimo,
os seguintes aspetos:


Zonas a afetar;



Horários de funcionamento;



Duração do estacionamento;



Restrição temporal e espacial de circulação de veículos de pesados;



Autorizações especiais de circulação, entre outros.
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3.7. CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO
As ações de sensibilização e educação visam promover um maior conhecimento e
compreensão das regras e situações de trânsito, potenciar um maior conhecimento acerca da
temática da Mobilidade Sustentável, oferecer a visão estratégica do que se pretende para o
Município, desenvolver competências através da prática e experiência e reforçar ou alterar
atitudes para uma maior consciência do risco, da segurança pessoal e da segurança dos
restantes utilizadores das vias.
As alterações na gestão da infraestrutura, a adoção de medidas de acalmia de tráfego, entre
outros, não constituem fatores únicos para garantir o sucesso de uma política de Mobilidade
Sustentável. Neste âmbito, é necessário garantir que os residentes de Leira tenham
conhecimento acerca desta temática. Desta forma, propõem-se uma série de ações de
educação e informação, que podem ser realizadas nos mais diversos suportes (jornais, rádios,
televisão, internet, outdoors, etc.):
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Proposta 54: Informar a população onde é aplicado o dinheiro arrecadado com os
impostos diretos e indiretos sobre o uso/posse do automóvel, especialmente no que se
refere à cobrança das multas e à tarifação do sistema de estacionamento.
Proposta 55: Informar os cidadãos dos custos reais do veículo individual motorizado,
tanto para os utilizadores como para o poder público;
Proposta 56: Promover campanhas que salientem os benefícios do uso dos modos
sustentáveis e de sistemas inovadores, tais como o táxi coletivo, car-sharing, carpooling ou os transportes coletivos flexíveis;
Proposta 57: Distribuição de mapas e roteiros diversos acerca de percursos pedonais,
evidenciando as principais atrações/atividades de animação associadas;
Proposta 58: Realização de uma audiência pública para discussão de qualquer mudança
significativa relativa à mobilidade;
Proposta 59: Explicação, nos meios de comunicação social, das medidas propostas
neste Plano quando inseridas numa estratégia global de melhoria da qualidade de vida
dos cidadãos;
Proposta 60: Divulgação periódica da progressão dos indicadores relativos às metas
propostas;
Proposta 61: Disponibilização periódica de indicadores de satisfação da população em
relação aos serviços de mobilidade existentes;
Proposta 62: Promover políticas de educação sobre respeito no trânsito (segurança
rodoviária), apelando especialmente ao respeito dos automobilistas em relação aos
ciclistas e aos peões e aumentando a perceção acerca da necessidade de conduzir de
modo seguro e preventivo;
Proposta 63: Apostar em campanhas de educação sobre a eco-condução, realçando as
suas vantagens;
Proposta 64: Fomentar o papel das empresas nas questões relativas à mobilidade
urbana, especialmente através da flexibilização dos horários de trabalho, aplicação de
planos de mobilidade para os seus trabalhadores, do favorecimento dos residentes do
bairro onde operam nas políticas de contratação e na aplicação mais efetiva de
videoconferências com as quais se reduz as necessidades de deslocação;
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Proposta 65: Implementação de ações de sensibilização nas escolas para o uso dos
modos suaves, especialmente o modo ciclável;
Neste particular, ganha redobrada importância a Escola Municipal de Educação Rodoviária
(EMER – ver figura seguinte) enquanto motor de aprendizagem para os mais jovens,
promovendo aulas para crianças sobre a segurança nas deslocações pedonais e cicláveis,
devendo estas ações levar as crianças a percecionar tanto a visão do condutor como do peão,
em contextos aproximados da realidade.
Neste contexto, apresentam-se algumas propostas de ações passíveis de serem desenvolvidas
pela autarquia no sentido de promover a educação das crianças e jovens do concelho.


Kit de segurança rodoviária;



Jogos didáticos;



Código da Estrada para o jovem ciclista;



Criação de uma escola da acessibilidade, com o objetivo principal de constituir-se como
um meio de divulgação e sensibilização em matéria de acessibilidade, utilizando, para
tal, a exemplificação e experimentação de situações reais vividas por pessoas com
mobilidade reduzida;



Ações de rua. Citam-se como exemplos, os locais de maior pressão no que concerne
ao estacionamento de automóveis e locais onde se verifica um maior incumprimento
das regras básicas de cidadania para com os peões.
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Figura 94. Exemplos de ações de sensibilização e formação no âmbito da segurança rodoviária
Fonte: mpt®, 2015
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4. AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS
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A tabela seguinte apresenta o contributo de cada proposta para o cumprimento dos objetivos
estratégicos do presente Plano. Desta forma foi possível avaliar se todas as propostas eram
realmente importantes e se todos os objetivos estratégicos tinham propostas que os
promovessem.
Na última coluna da tabela é igualmente apresentado o nível de prioridade de cada proposta.
Estas encontram-se divididas em dois grupos: as de caráter prioritário, denominadas por um
“1”, e as não prioritárias, denominadas por um “2”. Existem, portanto, ações que ajudam no
alcance dos objetivos propostos, mas que não se consideram essenciais ou prioritárias.
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Propostas

Objetivo
estratégico 1

Objetivo
estratégico 2

Objetivo
estratégico 3

Objetivo
estratégico 4

Objetivo
estratégico 5

Objetivo
estratégico 6

Importância
estratégica/níve
l de prioridade

Proposta 1

Contribui muito

Contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Contribui

2

Proposta 2

Contribui muito

Contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Contribui

2

Proposta 3

Contribui muito

Contribui muito

Contribui

Contribui

Não contribui

Contribui

1

Proposta 4

Contribui muito

Contribui muito

Contribui muito

Contribui muito

Contribui muito

Contribui muito

1

Proposta 5

Contribui

Não contribui

Não contribui

Contribui

Não contribui

Não contribui

1

Proposta 6

Contribui

Contribui

Contribui muito

Contribui muito

Contribui muito

Contribui

1

Proposta 7

Contribui muito

Contribui

Contribui muito

Contribui muito

Contribui muito

Contribui

1

Proposta 8

Contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Contribui

2

Proposta 9

Contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Contribui

2

Proposta 10

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Contribui Muito

Não contribui

Não contribui

1

Proposta 11

Contribui muito

Contribui muito

Contribui muito

Contribui muito

Contribui muito

Contribui

1

Proposta 12

Contribui muito

Contribui muito

Contribui muito

Contribui muito

Contribui muito

Contribui

1

Proposta 13

Contribui muito

Contribui muito

Contribui muito

Contribui muito

Contribui muito

Contribui

1

Proposta 14

Contribui muito

Contribui

Contribui muito

Não contribui

Contribui

Não contribui

1

Proposta 15

Contribui muito

Contribui

Contribui

Contribui muito

Contribui

Não contribui

1

Proposta 16

Contribui muito

Contribui muito

Contribui muito

Contribui muito

Contribui

Não contribui

1
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Proposta 17

Contribui

Contribui muito

Contribui

Contribui

Não contribui

Não contribui

2

Proposta 18

Contribui muito

Contribui muito

Contribui

Contribui muito

Contribui

Contribui

1

Proposta 19

Contribui muito

Contribui

Contribui

Não contribui

Contribui

Contribui

1

Proposta 20

Contribui muito

Contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Contribui

2

Proposta 21

Contribui muito

Contribui muito

Contribui

Não contribui

Contribui

Contribui

1

Proposta 22

Contribui

Contribui

Não contribui

Contribui muito

Não contribui

Não contribui

1

Proposta 23

Contribui muito

Contribui muito

Contribui

Não contribui

Não contribui

Contribui

1

Proposta 24

Contribui muito

Contribui muito

Não contribui

Contribui

Contribui

Contribui

2

Proposta 25

Contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

2

Proposta 26

Contribui muito

Contribui muito

Contribui muito

Não contribui

Não contribui

Contribui

1

Proposta 27

Contribui muito

Contribui muito

Contribui muito

Não contribui

Não contribui

Contribui

1

Proposta 28

Contribui muito

Contribui

Contribui muito

Não contribui

Não contribui

Contribui muito

1

Proposta 29

Contribui muito

Contribui muito

Não contribui

Não contribui

Contribui

Contribui

2

Proposta 30

Contribui

Contribui

Contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

1

Proposta 31

Contribui

Contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

2

Proposta 32

Contribui

Contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

2

Proposta 33

Contribui

Contribui

Contribui

Não contribui

Contribui muito

Não contribui

1

Proposta 34

Contribui muito

Contribui muito

Contribui muito

Não contribui

Não contribui

Contribui

1

Proposta 35

Não contribui

Contribui muito

Contribui muito

Contribui

Não contribui

Não contribui

1
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Proposta 36

Contribui

Contribui

Contribui muito

Não contribui

Não contribui

Não contribui

2

Proposta 37

Contribui

Contribui

Contribui muito

Não contribui

Não contribui

Contribui

2

Proposta 38

Contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Contribui

2

Proposta 39

Contribui

Não contribui

Contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

2

Proposta 40

Não contribui

Contribui

Contribui

Não contribui

Contribui muito

Não contribui

1

Proposta 41

Contribui

Contribui muito

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

1

Proposta 42

Contribui muito

Contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Contribui

1

Proposta 43

Contribui

Contribui muito

Não contribui

Não contribui

Contribui muito

Não contribui

1

Proposta 44

Contribui

Contribui muito

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

1

Proposta 45

Não contribui

Contribui muito

Contribui muito

Não contribui

Contribui muito

Não contribui

1

Proposta 46

Não contribui

Contribui

Contribui muito

Contribui

Não contribui

Não contribui

1

Proposta 47

Contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

2

Proposta 48

Contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

1

Proposta 49

Contribui

Contribui

Contribui

Contribui

Contribui

Contribui

1

Proposta 50

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Contribui

Não contribui

1

Proposta 51

Não contribui

Contribui

Não contribui

Não contribui

Contribui muito

Contribui muito

2

Proposta 52

Não contribui

Contribui

Não contribui

Contribui

Contribui

Contribui

1

Proposta 53

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Contribui

Não contribui

1

Proposta 54

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

2
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Proposta 55

Contribui

Contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

2

Proposta 56

Contribui muito

Contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Contribui

1

Proposta 57

Contribui

Contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

2

Proposta 58

Contribui muito

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

1

Proposta 59

Contribui muito

Contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

1

Proposta 60

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

2

Proposta 61

Contribui

Contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

1

Proposta 62

Não contribui

Contribui muito

Não contribui

Contribui muito

Não contribui

Não contribui

1

Proposta 63

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Contribui muito

2

Proposta 64

Contribui muito

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Contribui

1

Proposta 65

Contribui muito

Contribui muito

Não contribui

Contribui

Não contribui

Não contribui

1
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Após três anos da aprovação do Plano, recomenda-se que cada meta seja avaliada,
prosseguindo essa avaliação a cada dois anos. Os indicadores para avaliação das metas
propostas são:


Percentagem (%) de vias com passeios adequados à existência de uma acessibilidade
universal;



Aumento das áreas pedonais na zona central da cidade (m );



Implementação (km) de rede ciclável;



Quantidade de pontos de partilha de bicicletas;



Percentagem (%) de deslocações inferiores a 4 km realizadas em bicicleta;



Extensão (metros) de faixas que priorizam o transporte coletivo rodoviário;



Percentagem (%) de paragens cobertas do sistema de TP;



Taxa de motorização do município (automóvel/ 1000 habitantes);



Quantidade de ocupantes por veículo;



Percentagem de redução do número de vítimas mortais decorrentes de acidentes;



Percentagem da área central da cidade abrangida por medidas de gestão do

2

estacionamento;


Redução das emissões associadas ao sistema de transportes;



Percentagem da divisão modal correspondente ao veículo individual motorizado
transferida para os modos sustentáveis.

O Plano deve ser revisto aos cinco anos e, no caso de se verificar, através da observação de
tendências, que as metas não poderão ser alcançadas, propõe-se uma reavaliação das ações
propostas ou mesmo um ajustamento das metas. Após dez anos do início da implementação
do Plano, o mesmo deve ser avaliado e totalmente revisto e atualizado.
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Além

dos

indicadores

associados

às

metas

propostas,

recomenda-se

ainda

o

acompanhamento de outros parâmetros, dos quais se destacam:

Área Temática

Sócioeconomia

Ordenamento do Território

Ambiente

Indicador





População residente
População por grupos etários
Taxa de emprego
Rendimento familiar médio mensal por escalões










População cidade vs População do município
Superfície da cidade vs superfície da município
Densidade populacional da cidade vs densidade município
Emissão de gases poluentes
Emissões por Passageiro.km (Transporte Público Rodo e Ferroviário)
Emissões por Veículo.km (Transporte Público Rodo e Ferroviário)
Qualidade do Ar: Concentração de Contaminantes (NO2 e PM10)
Dias por ano em que os valores limite de qualidade do ar não são
cumpridos
Idade média dos veículos (Transporte Individual e Transporte
Público)
Venda de combustíveis por tipo
Consumo de Energia Elétrica no setor dos transportes
Evolução dos preços dos diferentes tipos de combustíveis e
eletricidade
Consumos de energia por passageiro.km (Transporte Público Rodo e
Ferroviário)
Consumos de energia por veic.km (Transporte Público Rodo e
Ferroviário)
Percentagem de veículos energias alternativas no total veículos
Extensão de estradas (Nacional e Municipal) por habitante e por
superfície
Extensão de via-férrea por habitante e por superfície
Volumes de tráfego nas vias concessionadas às Infraestruturas de
Portugal
Oferta de estacionamento pago na via pública
Oferta de estacionamento em parques
Nº de dísticos de residentes atribuídos
Tarifas da 1ª hora na via pública
Lugares.km oferecido por modo de Transporte Público
Produção de serviços de transporte Público por modo
Extensão das redes de transporte público por modo
Densidade da rede de transporte público por modo, por habitante e
por superfície
Densidade da oferta de transporte público por modo e por habitante
Densidade da oferta de transporte público por modo e por superfície
Número paragens por km por modo de transporte público
Número de estações por linha
Toneladas transportadas anualmente (regional; nacional;





Energia








Infraestrutura








Serviços
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Mobilidade

Tecnologias

Segurança e Satisfação


















Acessibilidade a pessoas






com mobilidade reduzida




internacional)
Toneladas transportadas por km
Nº de viagens por pessoa e por dia
Tempo médio de duração das viagens casa-trabalho-casa
Extensão das viagens casa-trabalho-casa
Percentagem da população não móvel
Repartição modal viagens casa-trabalho/escola-casa
Percentagem das viagens por “outros motivos” no total viagens
Distribuição de tráfego nacional por classes de distância
Número de veículos de transporte público a operar com bilhética
sem contacto
Número de veículos particulares a usar GPS
Número de paragens de Transporte Público com Sistemas de
Informação
Nível de sinistralidade na rede rodoviária
Mortos e feridos por acidentes rodoviários
Peões e ciclistas envolvidos em acidentes rodoviários
Níveis de satisfação dos usuários dos serviços de transportes
públicos
Nº de lugares de estacionamento para pessoas com mobilidade
reduzida em parque e na via pública
Nº de veículos de transporte público com piso rebaixado
Nº de veículos de transporte público com informação sonora
Nº de paragens acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida
Nº de paragens com informação adaptada a pessoas com
necessidades especiais
Nº de táxis adaptados a pessoas com mobilidade reduzida
Nº de passagens de peões adaptadas a pessoas com mobilidade
reduzida
Extensão da rede pedonal com percursos acessíveis superiores a
1,2m e 1,5m de largura

Para a monitorização e acompanhamento destes indicadores recomenda-se a criação de um
Observatório de Mobilidade (este tipo de estrutura já é obrigatória em alguns países). Este
deve recolher e analisar a informação sobre os indicadores propostos e divulgar a informação
resultante junto aos principais stakeholders e munícipes em geral. Assim, avalia-se de forma
sistemática o nível de sucesso das medidas e ações implementadas, sem interferência dos
ciclos políticos.

166

PLANO ESTRATÉGICO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES DE LEIRIA
FASE II: ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO
MUNICÍPIO DE LEIRIA

INDICE DE FIGURAS
Figura 1. O conceito da intermodalidade .................................................................................... 21
Figura 2. Localização da Estação da Mobilidade na cidade de Leiria ........................................ 24
Figura 3. Estação Ferroviária de Leiria ....................................................................................... 25
Figura 4. Ordem de prioridade dos modos de transporte, que se deve considerar na fase de
planeamento ................................................................................................................................ 28
Figura 5. Localização das áreas de intervenção ......................................................................... 29
Figura 6. Esquema de circulação existente na zona 1 ............................................................... 31
Figura 7. Esquema de circulação proposto para a zona 1 ......................................................... 33
Figura 8. Cenário 1 ...................................................................................................................... 36
Figura 9 - Cenário 2 .................................................................................................................... 38
Figura 10. Zona 3 ........................................................................................................................ 40
Figura 11. Zona 4 ........................................................................................................................ 41
Figura 12. Proposta de Hierarquia Viária no Concelho de Leiria................................................ 45
Figura 13. Proposta de Hierarquia Viária na cidade de Leiria .................................................... 46
Figura 14. Exemplo de plataforma elevada com atravessamento pedonal, Leiria ..................... 47
Figura 15. Exemplo de uma gincana........................................................................................... 48
Figura 16. Exemplo estreitamento das entradas das interseções .............................................. 48
Figura 17. Exemplo de barreiras diagonais nas interseções ...................................................... 49
Figura 18. Proposta de zona 30 – Bairro dos Capuchos ............................................................ 50
Figura 19. Exemplos de sinalização horizontal e vertical nas entradas das zonas 30, Friburgo,
Alemanha .................................................................................................................................... 51

167

PLANO ESTRATÉGICO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES DE LEIRIA
FASE II: ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO
MUNICÍPIO DE LEIRIA

Figura 20. Número de vítimas mortais e feridos graves ocorridos quanto à sua natureza, entre
2008 e 2013................................................................................................................................. 53
Figura 21. Exemplo Perfil-tipo 1 .................................................................................................. 58
Figura 22. Exemplo Perfil-tipo 2 .................................................................................................. 59
Figura 23. Exemplo Perfil-tipo 3 .................................................................................................. 60
Figura 24. Exemplo Perfil-tipo 4 .................................................................................................. 61
Figura 25. Exemplo Perfil-tipo 5 .................................................................................................. 61
Figura 26. Principais critérios de qualidade a respeitar no planeamento da rede pedonal ........ 63
Figura 27. Alguns exemplos de aplicação do DL 163/2006 de 8 de Agosto, com vista uma
acessibilidade universal .............................................................................................................. 64
Figura 28. Eixos prioritários – linhas de desejo pedonais ........................................................... 66
Figura 29. Eixos prioritários 1 ...................................................................................................... 67
Figura 30. Eixos prioritários 2 ...................................................................................................... 68
Figura 31. Eixos prioritários 3 ...................................................................................................... 69
Figura 32. Extensão da rede pedonal ......................................................................................... 71
Figura 33. Extensão da rede pedonal ......................................................................................... 72
Figura 34. Zonas urbanas centrais sem carros e a influência do mobiliário urbano na
socialização, em Leiria, Portugal; Friburgo, Alemanha e Florianópolis, Brasil ........................... 73
Figura 35. Exemplo de barreiras físicas removíveis em zonas car-free, Coimbra, Portugal ...... 74
Figura 36. Exemplo de sinalização vertical para a coexistência entre o peão e o automóvel ... 74
Figura 37. Ilustração de exemplos de mobiliário urbano inclusivo .............................................. 75
Figura 38. Exemplo de passadeira e rebaixamento de passeio acessível ................................. 76
Figura 39. Posicionamento do atravessamento pedonal ............................................................ 77

168

PLANO ESTRATÉGICO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES DE LEIRIA
FASE II: ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO
MUNICÍPIO DE LEIRIA

Figura 40. Exemplos de atravessamentos pedonais mal posicionados: Interseção da Avenida
Francisco Sá Carneiro com a Rua Glória Barata Rodrigues; e interseção da Rua da Escola com
a Rua dos Costas ........................................................................................................................ 77
Figura 41. Exemplo de passadeira sobrelevada, com pisos táteis ............................................. 78
Figura 42. Dimensionamento para as passadeiras sobrelevadas .............................................. 79
Figura 43. Carta de declives na cidade de Leiria ........................................................................ 80
Figura 44. Localização do elevador previsto para o centro histórico .......................................... 81
Figura 45. Ilustração de degraus ou escadas com faixas de aproximação em pavimento tátil e
direcional ..................................................................................................................................... 82
Figura 46. Exemplo de um semáforo para peões com tempos de espera/andamento .............. 82
Figura 47. O espaço da bicicleta na cidade – imagens de referência ........................................ 83
Figura 48. Mapa de declives ....................................................................................................... 84
Figura 49. Exemplo de canais partilhados, Bruxelas .................................................................. 85
Figura 50. Exemplo de faixa ciclável, Amesterdão ..................................................................... 86
Figura 51. Exemplo de refletores, igualmente com função de delimitadores ............................. 87
Figura 52. Sinalização horizontal para ciclistas, obrigando à paragem em cada interseção com
os automóveis, Lisboa ................................................................................................................. 87
Figura 53. Exemplo de pista ciclável, Lisboa .............................................................................. 88
Figura 54. Tipologia ideal para as vias cicláveis ......................................................................... 88
Figura 55. Percursos temáticos cicláveis em Leiria .................................................................... 90
Figura 56. Rede ciclável existente e proposta ............................................................................ 92
Figura 57. Descontinuidades dos percursos cicláveis existentes ............................................... 94
Figura 58. Exemplo de aplicação de um atravessamento ciclável ............................................. 95
Figura 59. Rede ciclável proposta para a primeira fase, por tipologia ........................................ 96
169

PLANO ESTRATÉGICO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES DE LEIRIA
FASE II: ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO
MUNICÍPIO DE LEIRIA

Figura 60. Perfil-tipo de pista ciclável bidirecional ...................................................................... 97
Figura 61. Perfil-tipo de coexistência entre a bicicleta e o automóvel e pista ciclável bidirecional
..................................................................................................................................................... 98
Figura 62. Perfil-tipo de faixa ciclável bidirecional e coexistência entre a bicicleta e o automóvel
..................................................................................................................................................... 98
Figura 63. Transição da faixa bidirecional para via partilha com o automóvel ........................... 99
Figura 64. Ciclovia partilhada com o automóvel no sentido do fluxo dos automóveis e faixa
unidirecional em contra-fluxo .................................................................................................... 100
Figura 65. Exemplos de sinalização vertical e horizontal em zonas de coexistência com o peão
................................................................................................................................................... 101
Figura 66. Coexistência entre bicicletas e veículos motorizados no centro histórico ............... 101
Figura 67. Exemplos de utilização da calha metálica em escadarias, Lisboa .......................... 102
Figura 68. Rede ciclável proposta para a segunda fase, por tipologia - malha urbana............ 104
Figura 69. Rede ciclável proposta para a segunda fase - ligação à Estrada Atlântica............. 105
Figura 70. Perfil-tipo de ciclovia em percurso natural ............................................................... 106
Figura 71. Exemplo de perfil-tipo (com valores mínimos de largura) para passagens
pedocicláveis superiores ........................................................................................................... 107
Figura 72. Rede ciclável proposta para o Município de Leiria, por tipologia, e localização das
obras especiais.......................................................................................................................... 108
Figura 73. Exemplo de um cicloparque (neste caso, no espaço ocupado por um automóvel
podem ser estacionadas cinco bicicletas) ................................................................................. 109
Figura 74. Localização dos pontos de partilha de bicicletas ..................................................... 111
Figura 75. Sinalização indicada no Código da Estrada versus exemplo da ausência de
sinalização horizontal adequada ............................................................................................... 112
Figura 76. Exemplo de um sistema de transporte de bicicletas em autocarros ....................... 113

170

PLANO ESTRATÉGICO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES DE LEIRIA
FASE II: ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO
MUNICÍPIO DE LEIRIA

Figura 77. Espaço ocupado por automóveis, um autocarro e bicicletas, transportando o mesmo
número de pessoas ................................................................................................................... 115
Figura 78. Percursos das linhas de transporte coletivo rodoviário ........................................... 116
Figura 79. Localização das vias exclusivas para o transporte coletivo .................................... 118
Figura 80. Exemplos de sistemas de informação em tempo real para autocarros, em Coimbra
................................................................................................................................................... 120
Figura 81. Exemplo de zonas ocupadas com infraestrutura para automóveis que foram
reconvertidas em zonas para as pessoas (Lisboa, Guimarães, Albergaria-a-Velha, Mafra) ... 130
Figura 82. Exemplos de parklets ............................................................................................... 131
Figura 83. ZEDL existentes na cidade de Leiria ....................................................................... 133
Figura 84. Propostas relativas às zonas de estacionamento de duração limitada ................... 134
Figura 85. Exemplo de parque dissuasor e distâncias/tempo compatíveis com a marcha a pé.
................................................................................................................................................... 137
Figura 86. Localização dos parques dissuasores propostos para a cidade de Leiria .............. 139
Figura 87. – Centro histórico e localização do Parque de Sant’Ana ......................................... 141
Figura 88. Exemplo de cartão de residente - Barcelona ........................................................... 142
Figura 89. Relação procura de estacionamento vs preço ........................................................ 143
Figura 90. Exemplos de barreiras físicas que impedem o estacionamento ilegal .................... 147
Figura 91. Estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida - oblíquo e longitudinal .. 148
Figura 92. Exemplo de sinalização vertical para cargas e descargas presente na cidade de
Leiria .......................................................................................................................................... 150
Figura 93. Exemplos de sistemas de transporte de carga não motorizados ............................ 151
Figura 94. Exemplos de ações de sensibilização e formação no âmbito da segurança rodoviária
................................................................................................................................................... 156

171

PLANO ESTRATÉGICO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES DE LEIRIA
FASE II: ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO
MUNICÍPIO DE LEIRIA

ÍNDICE DE TABELAS
Tabela 1. Indicadores e as metas para 2026 .............................................................................. 17
Tabela 2. Ruas com maior número de atropelamentos, ............................................................. 78
Tabela 3. Polos geradores de tráfego servidos pela proposta de rede ciclável ......................... 89
Tabela 4. Vias com proposta de ciclovias ................................................................................... 90
Tabela 5. Descontinuidades dos percursos cicláveis existentes ................................................ 93
Tabela 6. Vias com maior importância na Fase 1 da rede ciclável............................................. 95
Tabela 7. Compatibilidades de integração entre bilhetes simples ............................................ 122
Tabela 8. Tipos de bilhetes para o Sistema de Mobilidade do Município de Leiria .................. 124
Tabela 9. Vias atuais e propostas abrangidas pelo estacionamento tarifado .......................... 134

172

PLANO ESTRATÉGICO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES DE LEIRIA
FASE II: ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO
MUNICÍPIO DE LEIRIA

BIBLIOGRAFIA
4ª CONGRESSO DA REDE CIUMED [2012], MOVILIDAD SOSTENIBLE EN CIUDADES MEDIAS.
AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE [2010], PROJETO MOBILIDADE SUSTENTÁVEL – VOLUME I
CONCEÇÃO, PRINCIPAIS CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES, AMADORA.
AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE [2010], PROJETO MOBILIDADE SUSTENTÁVEL – VOLUME II – MANUAL
DE BOAS PRÁTICAS PARA UMA

MOBILIDADE SUSTENTÁVEL, AMADORA.

ALDÚAN, ALFONSO S. [1998], CALMAR EL TRÁFICO, MINISTERIO DE FOMENTO. CENTRO DE PUBLICACIONES.
ALVES, FERNANDO [2003], AVALIAÇÃO

DA

QUALIDADE

DO

ESPAÇO PÚBLICO URBANO, PROPOSTA

METODOLÓGICA, EDIÇÕES FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN E FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA.
AMORANO, C.; BIGAS, J.; SASTRE, J. [2004], MANUAL PARA LA PLANIFICACIÓN E IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS
DE TRANSPORTE URBANO, EDIÇÃO CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE

MADRID.

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO OESTE [2004], OESTE - PROGRAMA TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO
2008-2013.
AUTORIDADE NACIONAL SEGURANÇA RODOVIÁRIA, ESTATÍSTICAS- RELATÓRIO ANUAL- VÍTIMAS

A

24

A

30

HORAS, 2008 – 2013.

AUTORIDADE NACIONAL SEGURANÇA RODOVIÁRIA, ESTATÍSTICAS- RELATÓRIO ANUAL- VÍTIMAS
DIAS, 2010 – 2013.

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA [2002], PLANO DE URBANIZAÇÃO DA CIDADE DE LEIRIA – RELATÓRIO VOLUME
I.
CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA [2007], PLANO DE URBANIZAÇÃO DA CIDADE DE LEIRIA – RELATÓRIO VOLUME
II.
CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA; LUGAR DO PLANO [2007], PLANO DIRETOR MUNICIPAL

DE

LEIRIA –

CARATERIZAÇÃO SÓCIO-TERRITORIAL – VOLUME II.
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA [2005], PLANEAMENTO – LISBOA: O DESAFIO DA MOBILIDADE”.
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA [2013], PLANO

DE

ACESSIBILIDADE PEDONAL

DE

LISBOA – VIA PÚBLICA,

VOLUME 2.
CARERI, FRANCESCO [2013], W ALKSCAPES: O CAMINHAR COMO PRÁTICA ESTÉTICA” EDIÇÃO G.GILI.
CÍRCULO REDONDO [2010], PLANO LOCAL DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE DO MUNICÍPIO DE LEIRIA.
CÓDIGO DA ESTRADA [2014], EDIÇÃO DE BOLSO, 7ª EDIÇÃO, ALMEDINA.
COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS [2007], LIVRO VERDE – POR

UMA

NOVA CULTURA

DE

MOBILIDADE URBANA, BRUXELAS.

173

PLANO ESTRATÉGICO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES DE LEIRIA
FASE II: ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO
MUNICÍPIO DE LEIRIA

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESEMVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO [2011], PLANO
REGIONAL

DO

ESTRATÉGICA

ORDENAMENTO

TERRITÓRIO

DO

DO

CENTRO - DIAGNÓSTICO

E

CONTRIBUTOS

PARA UMA VISÃO

TERRITORIALIZADA DA REGIÃO CENTRO, VOLUME I E II.

DOMINGUES, ÁLVARO, [2010], A RUA DA ESTRADA, EDIÇÕES DAFNE EDITORA, PORTO.
DUPAY, GABRIEL [1998], O AUTOMÓVEL E A CIDADE, INSTITUTO PIAGET.
ECHAVERRI, J.; LAMÍQUIZ, F.; SCHETTINO, M. [2013], LA CIUDAD PASEABLE, CEDEX, MADRID.
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL [2009], ARTICULAÇÃO DA LAV COM A LINHA DO OESTE NA NOVA ESTAÇÃO
DE LEIRIA

– ESTUDO PRÉVIO, VOLUME II.

EUROPEAN CONFERENCE OF MINISTERS OF TRANSPORT [1981], ORGANISATION

OF TAXI SERVICES IN

TOWNS”, PARIS

INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES TERRESTRES, I.P [2011], PACOTE DA MOBILIDADE –
TERRITÓRIO, ACESSIBILIDADE E GESTÃO DA MOBILIDADE: INTERFACES DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COLEÇÃO
DE BROCHURAS

TÉCNICAS /TEMÁTICAS.

INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES TERRESTRES, I.P [2011], PACOTE DA MOBILIDADE –
TERRITÓRIO, ACESSIBILIDADE

E

GESTÃO

DA

MOBILIDADE: POLÍTICAS

DE

ESTACIONAMENTO, COLEÇÃO

DE

BROCHURAS TÉCNICAS /TEMÁTICAS.
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES TERRESTRES, I.P [2011], PACOTE DA MOBILIDADE –
TERRITÓRIO, ACESSIBILIDADE

E

GESTÃO

DA

MOBILIDADE: REDE CICLÁVEL - PRINCÍPIOS

DE

PLANEAMENTO

E

DESENHO, COLEÇÃO DE BROCHURAS TÉCNICAS /TEMÁTICAS.
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES TERRESTRES, I.P [2011], PACOTE DA MOBILIDADE –
TERRITÓRIO, ACESSIBILIDADE

E

GESTÃO

DA

MOBILIDADE: REDE PEDONAL - PRINCÍPIOS

DE

PLANEAMENTO

E

DESENHO, COLEÇÃO DE BROCHURAS TÉCNICAS /TEMÁTICAS.
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES TERRESTRES, I.P [2011], PACOTE DA MOBILIDADE –
TERRITÓRIO, ACESSIBILIDADE E GESTÃO DA MOBILIDADE: REDE VIÁRIA - PRINCÍPIOS DE PLANEAMENTO E DESENHO,
COLEÇÃO DE BROCHURAS TÉCNICAS /TEMÁTICAS.
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES TERRESTRES, I.P [2011], PACOTE DA MOBILIDADE –
TERRITÓRIO, ACESSIBILIDADE

E

GESTÃO

DA

MOBILIDADE: TIPOLOGIAS

DE

MEIO

E

MODOS

DE

TRANSPORTE,

COLEÇÃO DE BROCHURAS TÉCNICAS /TEMÁTICAS.
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES TERRESTRES, I.P [2011], GUIA

PARA A

ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MOBILIDADE E TRANSPORTES.
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES TERRESTRES, I.P [2011], DIRETRIZES NACIONAIS
PARA A MOBILIDADE.

INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES TERRESTRES, I.P [2012], CICLANDO: PLANO

DE

PROMOÇÃO DA BICICLETA E OUTROS MODOS SUAVES – 2013-2020.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, I.P. [1991], RECENSEAMENTO GERAL DA POPULAÇÃO.
174

PLANO ESTRATÉGICO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES DE LEIRIA
FASE II: ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO
MUNICÍPIO DE LEIRIA

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, I.P. [2001], RECENSEAMENTO GERAL DA POPULAÇÃO.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, I.P. [2011], RECENSEAMENTO GERAL DA POPULAÇÃO.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, I.P., CENSOS 2011 RESULTADOS DEFINITIVOS – REGIÃO CENTRO.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, I.P., CENSOS 2011 RESULTADOS DEFINITIVOS – REGIÃO CENTRO.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, I.P., CENSOS 2011 RESULTADOS DEFINITIVOS – PORTUGAL.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, I.P., ESTATÍSTICAS DOS TRANSPORTES 2011, EDIÇÃO 2012.
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA [2004], MOBILIDADE

NO

CONCELHO

DE

LEIRIA – 1º RELATÓRIO –

SITUAÇÃO A NÍVEL URBANO.
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA, AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE; CÂMARA MUNICIPAL
DE LEIRIA [2008], PROJETO MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

MUNICÍPIO

PARA O

DE

LEIRIA – RELATÓRIO 1 –

DIAGNÓSTICO E PRINCÍPIOS ORIENTADORES DE INTERVENÇÃO.
MARTIN, ANTONIO [2002], CUADERNOS UNED – CIUDAD, TRANSPORTE Y TERRITÓRIO, UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA.

MICHEL, JEAN-MARC [2014], EXTENSION DU DOMAINE DE L`URBANISME, ÉDITIONS PARENTHÈSES.
MINISTÈRE DE L`ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DES TRANSPORTS ET DU
LOGEMENT [2012], IMPULSER LA VILLE – PALMARÈS DES JEUNES URBANISTES”, ÉDITIONS PARENTHÈSES.
MINISTÉRIO DA ECONOMIA - PETI 3+ - PLANO ESTRATÉGICO

DOS

TRANSPORTES

E

INFRAESTRUTURA:

HORIZONTE 2014-2020, LISBOA.
OLIVEIRA, NELSON R. [2011], LINHA DO OESTE – DIAGNÓSTICO/PROPOSTAS.
PARQUEXPO [2008], LEIRIA HISTÓRICA, UMA NOVA URBANIDADE – ESTUDO DE ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO
– RELATÓRIO FINAL.
PEREIRA, MARGARIDA; TEIXEIRA, JOSÉ A. [2002], LOGÍSTICA

URBANA

–

CONCEITO INOVADOR NA GESTÃO

DOS FLUXOS DE BENS E SERVIÇOS , UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA.

REDE FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE [2006], RELATÓRIO E CONTAS RAVE.
REDE FERROVIÁRIA NACIONAL [2012], DIRETÓRIO DA REDE – 2014, LISBOA.
REDE NACIONAL DE CIDADES E VILAS COM MOBILIDADE PARA TODOS [2008], DESENHO URBANO

E

MOBILIDADE PARA TODOS, EDIÇÕES APPLA.
SANZ, A.; SENDERAS, R.; FERNÁNDEZ, T. [1999], LA BICICLETA

EN LA

CIUDAD: MANUAL

DE

POLÍTICAS

Y

DISEÑO PARA FAVORECER EL USO DE LA BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE, MINISTERIO DE FOMENTO.
SECRETARIADO NACIONAL DE REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA
[2007], GUIA DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE PARA TODOS, PORTO.
SOUSA, MICAEL.S [2011], CENTRO HISTÓRICO

DE

LEIRIA – MOBILIDADE

E

REDE

DE

TRANSPORTES,

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM ENGENHARIA DO AMBIENTE, INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA.

175

PLANO ESTRATÉGICO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES DE LEIRIA
FASE II: ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO
MUNICÍPIO DE LEIRIA

STUSSI, R.; BABO, A. P.; RIBEIRO, S. H. [2011], ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE

E

LOGÍSTICA URBANA, SÉRIE

POLÍTICA DE CIDADES – 6, DIRECÇÃO-GERAL DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO URBANO.
TELES, PAULA [2005], OS TERRITÓRIOS (SOCIAIS) DA MOBILIDADE – UM DESAFIO PARA A ÁREA METROPOLITANA
DO PORTO”, EDIÇÕES LUGAR DO PLANO.

TELES, PAULA [2009], CIDADES

DE

DESEJO

ENTRE

DESENHOS

DE

CIDADES – BOAS PRÁTICAS

DE

DESENHO

URBANO E DESIGN INCLUSIVO, EDIÇÃO INSTITUTO DE CIDADES E VILAS COM MOBILIDADE.
TRAINSPOTTER Nº 35 [2013], PORTUGAL FERROVIÁRIO - OS CAMINHOS-DE-FERRO NA INTERNET - ENCONTROS
DE

MODELISMO.

TRANSPORTATION RESEARCH BOARD OF THE NATIONAL ACADEMIES, HIGHWAY CAPACITY MANUAL
2010 (HCM 2010), W ASHINGTON, D.C.

SITES UTILIZADOS
GEO.SNIRH.PT
WWW .CM-LEIRIA.PT
WWW .CCDRC.PT
WWW .RODOTEJO.PT
WWW .IMT.PT
WWW .INE.PT
WWW .REDE-EXPRESSOS.PT
WWW .CP.PT
WWW .DGTERRITORIO.PT
WWW .ESTRADASDEPORTUGAL.PT
WWW .REFER.PT
WWW .TRANSPORTESEMREVISTA.COM
WWW .SECIL.PT
WWW .SONAE.PT
WWW .SABA.ES
WWW .EMPARK.COM/PT
WWW .ANSR.PT
WWW .EMFA.PT
WWW .ACLEIRIA.ORG/ACLEIRIA
WWW .PARQUEEXPO.PT

176

PLANO ESTRATÉGICO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES DE LEIRIA
FASE II: ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO
MUNICÍPIO DE LEIRIA

WWW .GOOGLE.PT/MAPS

ANEXOS

177

PLANO ESTRATÉGICO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES DE LEIRIA
FASE II: ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO
MUNICÍPIO DE LEIRIA

ANÁLISE SWOT
As tabelas seguintes apresentam a sistematização dos pontos fortes / oportunidades e pontos
fracos / debilidades, recolhidos nas sessões temáticas realizadas no Estádio Municipal de
Leiria.
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Modos de deslocação – Transporte público rodoviário
Pontos Fortes / Oportunidades

Pontos Fracos / debilidades

1. Criação de aplicações com rotas acessíveis, quer pedonais, quer
para usufruto dos transportes públicos.

1. Não há paragens de BUS próximas de algumas instituições de apoio
a pessoas com mobilidade reduzida (ACAPO, APPC, etc.).

2. Melhorar rede de transportes permitirá reduzir o uso do automóvel.

2. Não há transportes adaptados e a pedido (táxi por exemplo).

3. Localização do Terminal Rodoviário no centro da cidade.

3. As paragens de BUS estão mal sinalizadas (no geral e para
daltónicos e pessoas com baixa acuidade visual).

4. Implementação de um sistema de transporte a pedido (acessível).

4. Há aldeias/lugares c/ elevado número de idosos que não dispõem de
alternativas de transporte, público, que os traga ao centro.

5. Criar alternativas para compra do passe urbano.

5. Linhas urbanas são muito extensas.

6. Em horários específicos deveria existir um reforço das circulações.

6. Inacessibilidade às paragens.

7. Ajustamento das circulações e horários aquando da realização de
eventos.

7. Inexistência de paragens de transportes públicos com sinalização
sonora.

8. Reforço, aplicação e uniformização da sinalética de paragens.

8. Frota em circulação está muito degradada e desajustada da
realidade.

9. Construção de abrigos de transportes públicos em diversos locais
(devidamente sinalizados e confortáveis).

9. Local de permanência dos autocarros no período noturno é ao arlivre, estando estes sujeitos a vandalismos e utilização abusiva,
contribuindo para a degradação da frota e repulsa na sua utilização
para as deslocações diárias.

Pontos Fortes / Oportunidades

Pontos Fracos / debilidades
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10. Necessidade de novas frotas de transportes públicos que respeitem
as normas europeias de eficiência e eficácia energéticas
(autocarros mais seguros e confortáveis e respeitando as
necessidades de Todos).

10. Desajustamento dos horários de transporte com as necessidades da
população (Mobilis, Urbanas e Interurbanas) - o Mobilis só circula
aos sábados até às 14h, não circula aos domingos e feriados, a
última circulação não tem em conta o horário de saída dos alunos do
IPL.

11. Linhas Mobilis deveriam ser mais abrangentes (abranger o centro
histórico como por exemplo a Praça Rodrigues Lobo).

11. Compra do passe urbano só é possível no terminal o que origina
grandes filas de espera em períodos específicos.

12. Transporte público deve ser pago por tempo e não por viagem.

12. Em horários específicos a oferta de circulações é inferior à procura
(por exemplo a ligação ao IPL entre as 8h30m e as 9h).

13. Oferta de transportes públicos em rede circular.

13. Inexistência de abrigos em locais de grande afluência de
passageiros (por exemplo no Largo Cónego Maia).

14. Promoção do transporte escolar.

14. Locais de largada e entrada de alunos das escolas é realizada sem
as devidas condições de segurança (estacionamento e largadas em
segunda fila, etc.).

15. Criar aplicação de apoio ao transporte público: TIC’s.

15. Ausência de fiscalização do estacionamento em locais de paragem.

16. Transportes públicos conciliados com aluguer de carros elétricos.

16. Existe uma falta de acessibilidade e de segurança generalizada nas
paragens de transportes públicos para as pessoas cegas, ambliopes
ou com baixa acuidade visual.

17. Deveria ser feito um estudo do perfil dos utilizadores dos
transportes públicos.

17. Desajustamento horário dos BUS com os horários escolares.

Pontos Fortes / Oportunidades

Pontos Fracos / debilidades
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18. Melhoria da intermodalidade entre transporte público rodoviário e
ferroviário.

18. Falta informação nos transportes públicos e de informação aos
utentes e falta de promoção do uso de transportes públicos.

19. Aumento da oferta de horários e carreiras.

19. Falta de transportes públicos no centro da cidade e o existente não
cobre as necessidades.

20. Melhoria dos equipamentos e informação nas diversas paragens e
disponibilizar informação em conformidade com diferentes
necessidades (crianças, idosos, pessoas de mobilidade reduzida e
pessoas com baixa acuidade visual).

20. Falta de eficácia do transporte público da periferia para o centro.

21. Avaliar o atual enquadramento jurídico dos transportes públicos.

21. Situação sazonal dos horários (acentuada redução de frequências
em período de férias escolares).

22. Visão integrada entre transporte público e modo pedonal.

22. Linhas de transporte com mera exploração comercial e sem atender
às necessidades do cliente.

23. Necessidade de nova exploração de transportes públicos.

23. Exploração comercial apenas por uma entidade.

24. Necessidade de revisão dos fluxos de transportes intermunicipais.

24. Não existe serviço de coroas circulares urbanas.

25. Dar prioridade a corredores de BUS.

25. Falta de intermodalidade entre o comboio e os transportes.
26. Custo dos passes para maiores de 18 anos, mesmo estudantes, não
é economicamente atrativo o que obriga ao uso do transporte
individual.
27. Degradação dos abrigos ou sua inexistência.
28. Faltam corredores BUS para diminuir o tempo de circulação dos
transportes públicos.

181

PLANO ESTRATÉGICO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES DE LEIRIA
FASE II: ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO
MUNICÍPIO DE LEIRIA

Modos de deslocação – Transporte público ferroviário
Pontos Fortes / Oportunidades

Pontos Fracos / debilidades

1. Explorar a existência das infraestruturas e ligações ferroviárias.

1. Estação ferroviária não desempenha um papel de relevo no sistema
de transportes do município face à escassez de serviços de
transportes públicos que aí são oferecidos e a falta de integração
horária entre os mesmos.

2. Reabilitar a linha da CP para fomentar o turismo.

2. A estação não funciona como ponto de interface.

3. Incrementar a qualidade da linha ferroviária do Oeste para uso
quotidiano e turismo.

3. Não é possível o transporte de bicicletas no comboio.

4. Melhoria da intermodalidade entre transporte público rodoviário e
ferroviário.

182

PLANO ESTRATÉGICO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES DE LEIRIA
FASE II: ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO
MUNICÍPIO DE LEIRIA

Modos suaves
Pontos Fortes / Oportunidades
1. Potenciar o andar a pé (walking bus).
2. Sensibilizar os mais novos (saúde, segurança, desporto).
3. Ampliar a rede de ciclovias.
4. Fomentar visitas de boas práticas.
5. Concentração de equipamentos e instituições importantes no
centro.
6. Planear melhor o território com funções mais relevantes no centro
da cidade.

Pontos Fracos / debilidades
1. Descontinuidade nos circuitos para bicicletas e peões.
2. A zona do Castelo, ex-libris da cidade, é inacessível a pessoas com
mobilidade reduzida (quer no acesso ao exterior, quer na circulação
interior).
3. Os arruamentos não estão feitos em conformidade com as cotas de
soleira existentes.
4. Não são garantidas condições de acessibilidade na maior parte da
cidade (inúmeras passadeiras sem rebaixamentos e passeios com
muitos obstáculos e com pavimentos muito irregulares).
5. Avenida Heróis de Angola - passeios estrangulados, passadeiras
inseguras, mal dimensionadas e sem rebaixamentos.
6. Não há responsabilidade social na manutenção do espaço público.

7. Construção de rampeamentos e aplicação de pavimento tátil nas
passagens de peões.

7. Desaparecimento da Biclis.

8. Implementação de avisos sonoros em locais semaforizados.

8. Não é possível o transporte de bicicletas no comboio.

9. Fomentar as deslocações a pé de e para a escola, mas criando
condições de segurança à-priori (passeios seguros e confortáveis e
respetivos atravessamentos).
10. Introduzir meios mecânicos de apoio aos modos suaves que
possibilitem minimizar os constrangimentos associados à existência
de percursos declivosos.
11. Minimizar os declives nas zonas pedonais a implementar.
12. Estabelecer rotas acessíveis que conciliem o maior número de
serviços, escolas, comércio, etc.
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Pontos Fortes / Oportunidades

Pontos Fracos / debilidades

13. Criação de aplicações com rotas acessíveis, quer pedonais, quer
para usufruto dos transportes públicos.
14. Melhorar os corredores de acesso aos edifícios patrimoniais.
15. Av. Heróis de Angola - melhorar acessibilidades, alargar passeios
e/ou requalificar de forma a colocar tudo à mesma cota, redução
dos lugares de estacionamento e possível pedonalização.
16. Pedonalizar a Rua de S. Francisco.
17. Fomentar a utilização da Biclis no centro da cidade.
18. Rio Lis e Lena, Serra, Mar e Cidade - temáticas por explorar.
19. Promoção do uso da bicicleta por alunos do secundário e IPL.
20. Deverá ser retomada, de forma mais organizada, o sistema de
partilha de bicicletas, incluindo bicicletas elétricas (resolvendo-se o
problema da orografia do território).
21. Existem boas condições para a circulação em bicicleta em grande
parte da cidade.
22. Qualificar os pavimentos do centro histórico para melhorar a sua
circulação pedonal em conforto.
23. Visão integrada entre transporte público e modo pedonal.
24. Promoção das acessibilidades à mobilidade pedonal (passeios
amplos e confortáveis).
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Transporte Individual
Pontos Fortes / Oportunidades

Pontos Fracos / debilidades

1. Reduzir o número de carros no centro e aumentar o número de
ruas sem trânsito automóvel.

1. Rede viária de conflito - exemplo da A19 e rotunda junto ao Posto
de Turismo.

2. Promover a partilha de carro (Car pooling) nos grandes geradores
de tráfego (câmara, hospital, politécnico, entre outros).

2. Excesso de automóveis.

3. Alterações dos sentidos de trânsito, em alguns arruamentos da
cidade, nomeadamente para ruas de sentido único onde
atualmente existem dois sentidos de trânsito.

3. Congestionamento automóvel em período escolar.

4. Prolongamento da Rua Adelino Amaro da Costa para fecho da
circular com o objetivo de minimizar o trânsito de atravessamento
no centro da Cidade.

4. Portagens da A19 inibem a circulação neste eixo viário.

5. Redução do perfil viário da Avenida Mouzinho de Albuquerque.

5. Melhorar o planeamento das obras na via pública de forma a
aumentar a fluidez de tráfego e melhorar a imagem das mesmas.

6. Implementação de uma rotunda na Cruz da Areia – Alto do
Colégio.

6. Dificuldade na deslocação casa-trabalho dos residentes fora de
Leiria, o que obriga ao uso do transporte individual.

7. Existência de pontos de carregamento de carros elétricos.

7. Residentes do centro histórico descontentes com cortes e
alterações na circulação de trânsito (condiciona o acesso às suas
residências).
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Interfaces
Pontos Fortes / Oportunidades

1. Localização do Terminal Rodoviário no centro da cidade.
2. Manter a localização do terminal rodoviário, mas somente como
largada de passageiros e não como local de início e fim de viagem ou
local de parqueamento e aumentar o conforto desta infraestrutura.
3. Melhoria da intermodalidade entre transporte público rodoviário e
ferroviário.
4.

Pontos Fracos / debilidades
1. A localização do terminal rodoviário não será a adequada,
deveria ser mais periférica ao centro.

2. Inexistência de Tecnologias de Informação e Comunicação.

Criar alguns pontos de paragens maiores e mais confortáveis.
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Estacionamento
Pontos Fortes / Oportunidades

Pontos Fracos / debilidades

1. A existência de diversos parques de estacionamento gratuito pela
cidade, com dimensão considerável.

1. Inúmeras situações de estacionamento abusivo.

2. Oferta de estacionamento subterrâneo.

2. Oferta insuficiente de estacionamento para pessoas de mobilidade
reduzida.

3. Diferenciar os preços do estacionamento - cartões de residentes e
comerciantes - gratuito na 1ª hora, articulando o preço do
estacionamento entre clientes e comerciantes.

3. Existe muita oferta de estacionamento, mas o seu custo é muito
elevado, nomeadamente dos parques cobertos, originando um
aumento dos constrangimentos de trânsito à superfície.

4. Promover a utilização do parque de estacionamento do Estádio
como alternativa.

4. Insuficiente fiscalização do estacionamento gratuito.

5. Fazer praça em frente à Câmara com estacionamento subterrâneo.

5. Fiscalização excessiva durante o dia, nas áreas concessionadas,
não existindo à noite.

6. Estacionamento nas entradas da cidade (silo automóvel) a preços
reduzidos e aumento da circulação de transportes públicos no
centro.
7. Deveriam existir medidas de incentivo ao estacionamento nos
parques.
8. Organizar melhor os parques periféricos, com segurança e
articulados com o Mobilis.

6. Estacionar próximo da APPC em horas de ponta é muito difícil.
7. Dificuldade generalizada de estacionamento na cidade.

9. Supressão de lugares de estacionamento gratuito na baixa, junto ao
Rio onde existem perto parques subterrâneos e ZEDL.
10. Aumento das áreas das ZEDL.
11. Adequar a situação dos residentes no que diz respeito às taxas nas
ZEDL.
12. Aumentar preço do estacionamento à superfície para fomentar a
rotatividade.
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Logística
Pontos Fortes / Oportunidades

Pontos Fracos / debilidades

1. Mudança de mentalidade dos comerciantes e de hábitos instalados

1. Ausência de zonas de cargas e descargas nas áreas
potencialmente necessárias designadamente no comércio
tradicional.

2. A zona envolvente ao mercado deveria ser "pensada", potenciando
outras funcionalidades

2. Receio de construção de novos centros comerciais

3. Revisão das zonas de cargas e descargas para uma melhor gestão
das necessidades – caso exemplo Rua S. Francisco com uma
extensa área de cargas e descargas.
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Qualidade do ambiente urbano
Pontos Fortes / Oportunidades

Pontos Fracos / debilidades

1. Criação de mais espaços verdes no centro da cidade.

1. Não existem locais adaptados para a estadia e lazer de idosos
(ausência de bancos e outro mobiliário de apoio).

2. Concentração de equipamentos e instituições importantes no centro.

2. Falta de ensombramento nas praças (ausência de árvores e
desconforto climático).

3. Implementação de bancos e outro mobiliário de apoio no Parque do
Avião e no Jardim de Camões para a estadia e lazer para todos os
residentes mas principalmente para idosos e crianças.

3. Trânsito caótico e com excesso de automóveis.

4. Ensombramento das praças (colocação de árvores e criação de
ambientes com maior conforto climático).

4. Degradação gradual do centro histórico de há 30 anos até aos
dias de hoje.

5. Ensombramento da Avenida Heróis de Angola.

5. Monofuncional - a função predominação no centro histórico à
noite está associada à existência de estabelecimentos de
diversão noturna o que para além de diminuir as condições de
habitabilidade afasta os residentes destes locais.

6. Reduzir o número de carros no centro e aumentar o número de ruas
sem trânsito automóvel.

6. Faltam "salas de estar" - praças na cidade.

7. Mais iluminação nas ruas.

7. Falta de espaços verdes e de áreas de sombra e falta de
segurança e conforto nos espaços existentes.

8. Mais praças (Junto à Sé, Teatro José Lúcio, etc.).

8. Centro histórico de Leiria tem deficit de residentes.

9. Deveria haver mais responsabilidade privada na gestão dos espaços
verdes.

9. Cidade pouco iluminada (grandes pontos de iluminação
proveem dos comércios).

10. Poderia haver uma ligação dos principais polos geradores através de
espaços públicos (continuum naturale).

10. Falta de manutenção do espaço público do Polis, desagregação
com os restantes espaços e má gestão do programa.

189

PLANO ESTRATÉGICO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES DE LEIRIA
FASE II: ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO
MUNICÍPIO DE LEIRIA

Pontos Fortes / Oportunidade

Pontos Fracos / debilidades

11. Deveria ser feita a monitorização dos dados de qualidade do ar e
qualidade sonora para sensibilização.

11. Não há cultura ambiental em Leiria.

12. Envolver os comerciantes na redefinição do espaço público.

12. Ruas degradadas e sem passeios confortáveis.

13. Educação ambiental - medidas de sensibilização.

13. Centros urbanos dos Pousos, Parceiros e Marrazes
desgarrados.

14. Sensibilizar, comparando com outras cidades.

14. Falta de manutenção e aproveitamento de grandes espaços
verdes como a envolvente do castelo e Mata de Marrazes.

15. Melhorar a qualidade do ar a partir da renovação da frota de BUS
(mais moderno, mais amigo do ambiente).

15. Falta de conforto térmico em alguns pontos da cidade (Fonte
Luminosa, Av. Tenente Valadim).
16. Jardim da Almoínha desaproveitado.
17. Rua Direita pouco agradável ao passeio.
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Turismo
Pontos Fortes / Oportunidades
1. Reabilitar a linha da CP para fomentar o turismo

Pontos Fracos / debilidades
1. Reduzida oferta de hotéis de qualidade.

2. Incrementar a qualidade da linha ferroviária do Oeste para uso
quotidiano e de turismo
3. A abertura de hostels tem de corresponder à criação de dinâmicas
que atraiam e aumentem o tempo de estadia
4. Rio Lis e Lena, Serra, Mar e Cidade - temáticas por explorar
5. Concentração de equipamentos e instituições importantes no centro
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NOTA: o presente documento consubstancia uma versão preliminar da Fase II - Estratégia de
Intervenção que será submetida a um período de consulta pública, não se constituindo,
portanto, como a sua versão final.
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INTERFACES
PROPOSTO
ESTAÇÃO MULTIMODAL

EXISTENTES
TERMINAL RODOVIÁRIO

ESTAÇÃO FERROVIÁRIA

CIRCULAR URBANA DE LEIRIA:
U.MOB
MOB. TOUR
MOBILIS 1
MOBILIS 2
MOBILIS 3
MOBILIS 4
MOBILIS 5
MOBILIS 6
MOBILIS 7
MOBILIS 8
PARAGENS
(* Circuitos a compatibilizar após validação dos sentidos de trânsito propostos)
PROJETO

FOLHA Nº

ESCALA

DESIGNAÇÃO

FASE

DATA
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TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO
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Engº Miguel Pimentel | Geog. Adriana Sá | Geog. Conceição Teixeira | Geog. Jorge Gorito

Associação Lar Emanuel

Colégio D.Dinis

CTT dos Marrazes

Piscinas Municipais

Centro Associativo Municipal
Mercado Municipal

Centro Hospitalar São Francisco

EB1 Arrabalde
Estádio Dr. Magalhães Pessoa

Igreja São Francisco

Núcleo Histórico Muralha

Igreja S.Pedro

Orfeão de Leiria - Conservatório de Artes

PSP Leiria

Castelo de Leiria

Teatro José Lúcio da Silva
Centro Paroquial

Escola Secundária Domingos Sequeira

Instítuto Emprego e Formação Profissional
Polidesportivo

PE
DO

NA

LI
ZA

ÇÃ

O

Sé de Leiria

Campo de Ténis

Eurosol - Residence

Colégio Nossa Senhora de Fátima

Cemitério de Leiria

Escola EB 2,3 Dr. Correia Mateus

Igreja da Misericórdia

GNR

Centro Paroquial

Ministério da Cultura - Arquivo Distrital
EB1

Posto de Turismo

Biblioteca
Escola Profissional de Leiria

Hospital Dom Manuel de Aguiar

Fonte Luminosa

Instituto Politécnico de Leiria

Pousada da Juventude

Junta de Freguesia de Leiria

Jardim de Infância

Hospital de Santo André

CTT
Mercado de Santana

EB1 nº1 de Leiria

Igreja da Portela

Convento Sto. Agostinho
Igreja Santo Agostinho

Jardim Sto Agostinho

Bombeiros Municipais

Câmara Municipal de Leiria

Centro de Interpretação Ambiental

Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo

EB1

IPL - Escola Superior de Educação

EB23 Ciclo D. Diniz

Santuário Nossa Sra Encarnação

SENTIDOS DE CIRCULAÇÃO
SENTIDO ÚNICO
DOIS SENTIDOS

Centro Paroquial

ESTACIONAMENTO EM PARQUES:
GRATUITO

Residências

TARIFADO
Prisão de Leiria

Campo de Jogos

PARQUES DISSUASORES
Centro de Saúde Dr. Gorjão Henriques

TRANSPORTE PÚBLICO
TERMINAL RODOVIÁRIO
PRAÇAS DE TÁXI

OUTRAS INDICAÇÕES
EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
ÁREA PEDONAL

PROJETO

PLANO ESTRATÉGICO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES
MUNICÍPIO DE LEIRIA

DESIGNAÇÃO

CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA
CENTRO DA CIDADE DE LEIRIA

FOLHA Nº

ESCALA

02
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Igreja Qta Alçada

Associação Lar Emanuel

Colégio D.Dinis
CTT dos Marrazes

Piscinas Municipais

Centro Associativo Municipal
Mercado Municipal

Centro Hospitalar São Francisco

EB1 Arrabalde

Estádio Dr. Magalhães Pessoa

PEDONALIZAÇÃO
- AVENIDA
Igreja São Francisco
HERÓIS DE ANGOLA

Núcleo Histórico Muralha

Igreja S.Pedro

Orfeão de Leiria - Conservatório de Artes

PSP Leiria

Castelo de Leiria

Teatro José Lúcio da Silva
Centro Paroquial

Escola Secundária Domingos Sequeira

Instítuto Emprego e Formação Profissional
Polidesportivo

Sé de Leiria

PARKING FREE - CENTRO
HISTÓRICO

Campo de Ténis
Eurosol - Residence
Colégio Nossa Senhora de Fátima

Cemitério de Leiria

Igreja da Misericórdia

GNR

5 min.

Centro Paroquial

25 min.

Ministério da Cultura - Arquivo Distrital
EB1

Posto de Turismo

Biblioteca

Escola Profissional de Leiria

Hospital Dom Manuel de Aguiar

Fonte Luminosa

Pousada da Juventude

Junta de Freguesia de Leiria

Jardim de Infância

Hospital de Santo André

CTT
Mercado de Santana

EB1 nº1 de Leiria

PRAÇA PEDONAL - LARGO DA

Igreja da Portela
REPÚBLICA

Convento Sto. Agostinho
Igreja Santo Agostinho
Jardim Sto Agostinho

Bombeiros Municipais

Câmara Municipal de Leiria
CTT

Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo

Centro de Interpretação Ambiental

EB1

MODO PEDONAL

IPL - Escola Superior de Educação

ÁREA PEDONAL EXISTENTE

EB23 Ciclo D. Diniz

ÁREA PEDONAL PROPOSTA

Santuário Nossa Sra Encarnação

DISTÂNCIA/TEMPO A PÉ
VELOCIDADE 4KM/H
Centro Paroquial

Residências

Campo de Jogos

Prisão de Leiria

OUTRAS INDICAÇÕES
LIGAÇÕES MECANIZADAS

Centro de Saúde Dr. Gorjão Henriques

TERMINAL RODOVIÁRIO
EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
ESPAÇOS VERDES

PROJETO

FOLHA Nº

ESCALA

DESIGNAÇÃO

FASE

DATA
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LIGAÇÃO À ESTRADA
ATLÂNTICA

REDE CICLÁVEL EXISTENTE:
CICLOVIA EM PERCURO NATURAL
PISTA CICLÁVEL

REDE CICLÁVEL PROPOSTA:
PISTA CICLÁVEL BIDIRECCIONAL

FAIXA CICLÁVEL BIDIRECCIONAL
FAIXA CICLÁVEL UNIDIRECCIONAL
FAIXA CICLÁVEL UNIDIRECCIONAL EM CONTRA FLUXO
E COEXISTÊNCIA ENTRE A BICICLETA E O AUTOMÓVEL NO
SENTIDO DO FLUXO
COEXISTÊNCIA ENTRE A BICICLETA E O AUTOMÓVEL
NOS DOIS SENTIDOS DO FLUXO
COEXISTÊNCIA ENTRE A BICICLETA E O AUTOMÓVEL NO
ÚNICO SENTIDO DO FLUXO
PISTA CICLÁVEL EM PERCURSO NATURAL
CICLOVIA PARTILHADA

OBRA ESPECIAL

BIKESHARING

INTERFACES:
ESTAÇÃO FERROVIÁRIA

TERMINAL RODOVIÁRIO

MODO PEDONAL
ÁREA PEDONAL EXISTENTE
ÁREA PEDONAL PROPOSTA
ESPAÇOS VERDES

PROJETO

FOLHA Nº

ESCALA

DESIGNAÇÃO

FASE

DATA
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MOBILIDADE CICLÁVEL
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Colégio D.Dinis

CTT dos Marrazes

PARQUE FRENTE AO
MERCADO MUNICIPAL

Piscinas Municipais

Centro Associativo Municipal
Mercado Municipal

Centro Hospitalar São Francisco

EB1 Arrabalde

PARQUE DE
MARINGÁ

Estádio Dr. Magalhães Pessoa

Igreja São Francisco

Núcleo Histórico Muralha

ZEDL C
Igreja S.Pedro

Orfeão de Leiria - Conservatório de Artes

PSP Leiria

Teatro José Lúcio da Silva

Escola Secundária Domingos Sequeira

ESTACIONAMENTO TARIFADO NA VIA PÚBLICA :

Instítuto Emprego e Formação Profissional

Centro Paroquial

Polidesportivo

EXISTENTE:

ZONA - GESTÃO MUNICIPAL E CONCESSIONADA: ZEDL A, ZEDL B,
ZEDL C, ZEDL LARGO DA REPÚBLICA

Sé de Leiria

PARQUE DA
FONTE QUENTE
Campo de Ténis

A IMPLEMENTAR:

Eurosol - Residence

Colégio Nossa Senhora de Fátima

Cemitério de Leiria

PROPOSTA DE EXPANSÃO DE ZEDL

Escola EB 2,3 Dr. Correia Mateus

Igreja da Misericórdia

ESTACIONAMENTO EM PARQUES:

GNR

Centro Paroquial

15

Ministério da Cultura - Arquivo Distrital
EB1

Posto de Turismo

Biblioteca

PARQUE
Fonte Luminosa
FONTE LUMINOSA

Escola Profissional de Leiria
Pousada da Juventude

m

PARQUES DISSUASORES
in
.

PARQUES PÚBLICOS TARIFADOS

Hospital Dom Manuel de Aguiar

Instituto Politécnico de Leiria
Junta de Freguesia de Leiria

Jardim de Infância

PARQUES PRIVADOS/USOS ESPECÍFICOS

Hospital de Santo André

CTT

ZEDL B

BAIRRO
DOS CAPUCHOS

ZONA DE TARIFA DIFERENCIADA:

Mercado de Santana

PARQUE
SANT` ANA

ZONA DE ALTA ROTAÇÃO (ZONA VERMELHA)
ZONA DE MÉDIA ROTAÇÃO (ZONA LARANJA)

10 m
in.

ZONA DE BAIXA ROTAÇÃO (ZONA VERDE)

EB1 nº1 de Leiria

Igreja da Portela

Convento Sto. Agostinho
Igreja Santo Agostinho

PARQUE A CRIAR
LARGO DA REPÚBLICA

CENTRO HISTÓRICO - PROPOSTA DE ESTACIONAMENTO

15 min.
Jardim Sto Agostinho

ESTACIONAMENTO CONDICIONADO NO CENTRO
HISTÓRICO - PARQUE SANT`ANA

Bombeiros Municipais

Câmara Municipal de Leiria

DISTÂNCIA/TEMPO A PÉ (VELOCIDADE 4KM/H)/PARQUES DISSUASORES:

Centro de Interpretação Ambiental

PARQUE DO
LARGO INFANTARIA 7
Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo

5m

EB1

in.

5 min.

PROPOSTO

10 min.
15 min.

5m

in.

IPL - Escola Superior de Educação

20 min.

ZEDL A
EB23 Ciclo D. Diniz

25 min.
30 min.

Santuário Nossa Sra Encarnação

10 min.

INTERFACES
ESTAÇÃO MULTIMODAL - PROPOSTO

PROPOSTO

Centro Paroquial

TERMINAL RODOVIÁRIO - EXISTENTE

Residências

Prisão de Leiria

Campo de Jogos

CIRCULAR URBANA DE LEIRIA:

15 m
in.
Centro de Saúde Dr. Gorjão Henriques

U.MOB

MOBILIS 2

MOBILIS 5

MOB. TOUR

MOBILIS 3

MOBILIS 6

MOBILIS 1

MOBILIS 4

MOBILIS 7
MOBILIS 8

(* Circuitos a compatibilizar após validação dos sentidos de trânsito propostos)

OUTRAS INDICAÇÕES
LIGAÇÕES MECANIZADAS

PRAÇAS DE TÁXIS
CASTELO DE LEIRIA
EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

PROJETO

FOLHA Nº

ESCALA

DESIGNAÇÃO

FASE

DATA

PLANO ESTRATÉGICO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES
MUNICÍPIO DE LEIRIA

POLÍTICAS DE GESTÃO DO ESTACIONAMENTO
DA CIDADE DE LEIRIA
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