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1 BENEFÍCIOS DA MOBILIDADE CICLÁVEL 

 

 

“Certamente qualquer plano para melhorar a qualidade de vida em áreas metropolitanas deveria, como requisito 

mínimo, exigir menos tempo e distância para o transporte diário." 

Lewis Mumford, The City in History 

 

 

 

 

O modo de transporte em bicicleta é um modo promissor para a mobilidade em meio urbano, que tem sido 
fortemente incentivado pela agenda europeia de transportes e mobilidade sustentável e por políticas nacionais e 
locais em diversos países. 

A Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável de 2012 (Rio+20) traça o desafio de em 2030 as 
deslocações nas cidades serem predominantemente realizadas em transporte público, bicicleta ou a pé. A meta 
estabelecida pela ECF European Cyclists Federation é de duplicar as deslocações realizadas em bicicleta para 15% 
até 20201. Em 2012, a Assembleia da República lançou uma recomendação ao Governo2 para que promova a 
mobilidade sustentável com recurso aos modos suaves de transporte, nomeadamente através de medidas práticas 
que garantam efetivas condições de circulação aos seus utilizadores e o reforço da sua segurança, visando 
melhorar a integração de modos suaves com os sistemas de transporte público, bem como a promoção do 
cicloturismo. 

Por sua vez, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) publicou o Plano de Promoção da Bicicleta e Outros 

Modos Suaves 2013 > 2020, que contempla várias medidas para valorizar o uso da bicicleta como prática de 
deslocação quotidiana dos cidadãos, integrada no sistema de transportes e dando prioridade a critérios de 
sustentabilidade e eficiência económica, ambiental e social, e orientar as políticas públicas urbanas para o objetivo 
da mobilidade sustentável, protegendo o espaço público e a saúde e bem-estar dos cidadãos3. 

A bicicleta é o meio de transporte mais democrático do mundo, um meio independente de mobilidade, por ter custo 
acessível à maioria das pessoas, por não ser complementado com a aquisição de combustíveis ou imposto de 
circulação, e porque a sua manutenção é simples e a substituição de peças implica custos pouco onerosos, quando 
comparado ao automóvel. 

 

 

Concelho de Loulé 

O Concelho de Loulé tem cerca de 70 mil habitantes, segundo os dados dos Censos de 20114. A bicicleta 
representa 0.9% na repartição modal, em contraste com o automóvel ligeiro, com 66.4%. As deslocações a pé 
representam 21.5% no Concelho, ainda assim, acima da média nacional. 

 

                                                                 
1 ECF (2012), ECF Vision 2020 – MORE PEOPLE CYCLING, MORE OFTEN 
2 Resolução da Assembleia da República n.º 14/2012, de 9 de Fevereiro de 2012 
3 IMT (2012), CICLANDO - Plano de Promoção da Bicicleta e Outros Modos Suaves 2013-2020 
4 INE, Censos 2011 – Resultados definitivos 
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Tabela 1.1 – Repartição modal (%), segundo os Censos (INE) e Eurobarómetro. 

 

Loulé Algarve Portugal 
União 

Europeia 

 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2011 

A Pé 27,9 21,5 29,1 22,1 25,3 16,4 13 

Automóvel ligeiro 52,6 66,4 51,2 65,3 46,0 61,6 53 

Autocarro 7,0 5,2 7,8 6,3 16,0 11,8 

22 
Transporte coletivo 
da empresa ou escola 

7,5 4,4 5,3 2,9 5,2 3,2 

Comboio 0,2 0,2 0,7 0,7 3,2 2,9 

Motociclo 
3,6 

1,0 
5,0 

1,4 
3,2 

1,2 2 

Bicicleta* 0,9 1,0 0,5 7 

Outro 1,2 0,3 0,9 0,4 1,1 2,3 3 

*Só a partir de 2011 os modos bicicleta e motociclo foram desagregados. 

 

No Concelho de Loulé, o crescimento urbano verificado já não permite uma utilização tão intensa do modo pedonal 
e, simultaneamente, a resposta dos transportes coletivos é difícil dadas as características de dispersão no território, 
e ainda não satisfaz as necessidades de mobilidade da população, que opta pelo transporte individual para se 
deslocar, como aliás se pode verificar pelo seu decréscimo na procura entre 2001 e 2011. 

No caso das Freguesias do Concelho de Loulé, denota-se igualmente uma evolução significativa no sentido da 
procura pelo transporte individual e decréscimo do recurso ao transporte coletivo na última década. Em várias 
Freguesias, esse crescimento foi superior a 100%, como se pode observar pela Tabela 1.2. 

 

Tabela 1.2 – Repartição modal (%) por freguesia, no Concelho de Loulé. (INE, Censos 2001 e Censos 2011) 

 
A Pé 

Automóvel 
ligeiro 

Autocarro 
Veículo 

Empresa / 
Escola 

Comboio 
Motociclo ou 

Bicicleta 
Outro 

 
2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Almancil 33 16 29 67 11 7 13 7 1 0 12 2 0 0 

Alte 39 15 19 59 4 5 18 17 0 0 19 4 2 0 

Ameixial 55 20 21 63 5 5 4 9 1 0 13 3 1 0 

Benafim 30 9 20 70 10 7 28 12 0 0 11 1 2 1 

Boliqueime 20 8 35 79 12 6 10 3 2 1 18 2 4 0 

São Clemente 43 24 31 67 9 4 9 3 0 0 7 1 1 0 

São Sebastião 35 20 32 67 11 8 10 3 1 0 10 1 1 0 

Quarteira 51 28 29 63 10 4 5 3 0 0 5 2 0 0 

Querença 19 8 30 76 19 7 17 7 0 0 15 1 1 0 

Salir 13 11 21 70 13 7 13 10 0 0 9 1 1 0 

Tôr 16 6 27 67 16 8 17 17 0 0 9 2 1 0 
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Figura 1.1 - Freguesias do Concelho de Loulé [Fonte própria, com base na CAOP 2012] 

 

Ainda assim, a duração dos movimentos pendulares manteve-se com pequenas diferenças entre 2001 e 2011. 

Tabela 1.3 - Duração média dos movimentos pendulares (min) da população residente empregada ou estudante por freguesia 
(INE, Censos 2001 e Censos 2011) 

 

Duração média 
movimentos 

pendulares (min) 

 
2001 2011 

Almancil 13,4 14,4 

Alte 23,4 21,9 

Ameixial 26,7 29,7 

Benafim 19,7 22,7 

Boliqueime 15,9 16,5 

São Clemente 15,5 15,0 

São Sebastião 16,0 15,4 

Quarteira 15,2 14,7 

Querença 16,1 18,3 

Salir 23,7 20,9 

Tôr 17,0 18,7 

 

Apesar de não existirem dados oficiais que demonstrem uma evolução da utilização da bicicleta, é possível afirmar 
que nos últimos anos essa tendência tem sido no sentido do crescimento de utilizadores de bicicleta, tanto para 
deslocações quotidianas como para fins de recreio ou lazer. 
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O investimento na promoção da utilização da bicicleta e nas suas respetivas infraestruturas de apoio é pertinente, 
constituindo uma alternativa à dependência dos combustíveis fósseis para a mobilidade5, sendo um investimento de 
baixo custo com retornos significativos nas áreas da saúde, energia e ambiente.  

 

Investimento de baixo custo e retorno 

A aposta na mobilidade ciclável é um investimento de relativo baixo custo que tem um maior retorno a médio-longo 
prazo.  

Em meio urbano, estima-se que metade dos percursos tem distâncias inferiores a 3 km 6. A bicicleta surge como um 
modo de transporte alternativo ao transporte individual motorizado, mais rápido e eficiente em meio urbano, tanto 
para pequenas distâncias (inferiores a 5 km 7), como complemento aos transportes coletivos, garantindo uma maior 
capilaridade e área de abrangência. O reduzido espaço que necessita tanto para circulação como para 
parqueamento, o relativo baixo custo de aquisição e manutenção de infraestruturas de apoio à mobilidade ciclável, a 
par dos menores índices de ruído constituem vantagens no seu investimento. 

Pode-se considerar também como vantagem económica a redução do tráfego rodoviário congestionado8, redução 
do consumo e dependência energética, e os ganhos no orçamento disponível das famílias, derivados de menores 
custos diretos e indiretos associados ao automóvel. 

 

Saúde 

A promoção de uma vida saudável, com o combate ao sedentarismo logo nas camadas mais jovens da população 
são a prevenção e redução dos problemas de saúde mais tarde, contribuindo para reduzir os impactes negativos 
dos transportes motorizados e para melhorar os níveis de bem estar e a saúde dos cidadãos. 

A utilização da bicicleta em oposição a modos de transporte não ativos ou sedentários reduzem o risco de doenças 
cardiovasculares, obesidade, doenças oncológicas e osteoarticulares, com benefícios evidentes na melhoria da 
saúde física e mental e aumento do bem estar. Por outro lado, a adoção da bicicleta pode reduzir os problemas 
respiratórios dos cidadãos por via da diminuição da poluição atmosférica. 

Tal investimento implica uma menor despesa em saúde pública a longo-prazo. Note-se que Portugal uma em cada 
três crianças tem excesso de peso ou obesidade infantil9, e em que os acidentes cardiovasculares representam a 
principal causa de morte10.  

 

Ambiente e energia 

O sector dos transportes é um dos principais responsáveis pelo aumento das emissões de poluentes atmosféricos e 
produção de ruído. Os transportes, a par da indústria, constituem os sectores com maiores consumos energéticos e 
com forte dependência de recursos energéticos não renováveis. 

Em meio urbano, as Autarquias têm um papel fundamental na gestão do tráfego rodoviário, podendo tomar medidas 
que favorecem as deslocações em transportes públicos coletivos e em veículos não motorizados, em detrimento da 
utilização do automóvel particular ou de outros veículos a motor. 

                                                                 
5 O Inquérito ao Consumo de Energia no Sector Doméstico, elaborado pelo INE em 2010, revela que 51% do consumo de energia é absorvido 
pelos veículos de transporte individual, sendo superior ao consumo de energia nos alojamentos. 
6 SUSTAINABLE URBAN TRANSPORT PLANS, Preparatory Document in relation to the follow-up of the Thematic Strategy on the Urban 
Environment, Annex. European Commission, 2007 
7 CIDADES PARA BICICLETAS, CIDADES DE FUTURO. Comissão Europeia. 2000. 
8 Na União Europeia, os congestionamentos representam perdas económicas de cerca de 1% do PIB da UE 
9 Organização Mundial de Saúde 
10 Eurostat, Estatísticas de causa de morte 2011 
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A bicicleta é o meio de transporte mais eficiente, seguindo se o comboio, o metro e o autocarro. O automóvel está 
nas posições menos eficientes, consumindo mais energia por passageiro/km do que os modos suaves ou os 
transportes públicos.11 

Por outro lado, a redução da dependência do transporte individual motorizado traduz-se em redução de emissões de 
poluentes atmosféricos e consequente melhoria da qualidade do ar e do ambiente urbano. 

 

 
Figura 1.2 - Alguns números interessantes sobre as deslocações não motorizadas12 

 

 

 

                                                                 
11 CICLANDO, Plano de Promoção da Bicicleta e Outros Modos Suaves 2013 > 2020. IMT, 2012. 
12 O RUÍDO E A CIDADE. Instituto do Ambiente, 2004 
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2 RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS 

 

 

 “Algumas cidades são mais comodas para o ciclista do que outras. Não só geograficamente ou por causa do clima, 

apesar de isso fazer uma diferença, mas pelos tipos de comportamentos que são encorajados e a maneira como 

algumas cidades são organizadas, ou não organizadas.” 

David Byrne, Bicycle Diaries 

 

 

2.1 ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE DO CONCELHO DE LOULÉ (ESCL), 2006 

A preocupação com a mobilidade sustentável manifesta-se como assunto estratégico na agenda do Município de 
Loulé na Estratégia de Sustentabilidade do Concelho de Loulé (ESCL) – elaborado em colaboração com Centro de 
Sistemas Urbanos e Regionais (CESUR) do Instituto Superior Técnico (IST) a partir de Janeiro de 2005 – e 
considerando um horizonte de 20 anos. Neste documento aparecem as primeiras referências à questão da 
mobilidade sustentável como vertente estratégica prioritária, procurando iniciar um percurso para dar resposta aos 
desafios colocados Estratégia Renovada de Desenvolvimento Sustentável da União Europeia (em desenvolvimento 
à altura, aprovado em 2006), bem como a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável aprovada em finais 
de 2006 para enquadrar futuras ações, planos e estudos ao nível das necessidades de Loulé. 

É na Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS) em concreto que o sub-objetivo de “Cidades 

Atrativas, Acessíveis e Sustentáveis” retrata a necessidade de abordar a mobilidade sustentável como uma 
prioridade estratégica ao nível do concelho. No caso da ESCL, esta identifica de modo genérico a preocupação com 
a questão da mobilidade e acessos, conforme se verifica no tema 6.º - Acessos e Mobilidade, mas também como 
um fator crítico no tema 1º - Educação, onde a acessibilidade aos centros de ensino é identificado como um dos três 
fatores críticos, no tema 14º - Turismo a questão da mobilidade sustentável é inerente a toda a síntese de 
potencialidades apresentada, mas também ao problema identificado da política pública de transportes centrados 
numa rede viária para o transporte individual com insuficiente oferta dos transportes públicos.  

No que respeita ao tema 6º - Acessos e Mobilidade, interessa realçar que toda a Síntese de Potencialidades 
identifica questões centrais do Plano de Mobilidade Ciclável de Loulé - CicloLoulé, nomeadamente os seguintes: 

· Incentivo à mobilidade sustentável (transportes públicos rodo - ferroviários e rede municipal de ciclovias) e 
à acessibilidade de cidadãos deficientes; 

· Alargamento da rede de transporte escolar e sua utilização pelo público em geral; 
· Aproveitamento da rede viária municipal para fins turísticos. 

 

Igualmente, alguns dos problemas sintetizados são temática central ao Plano de Mobilidade Ciclável de Loulé - 
CicloLoulé, em grande parte resolvidos de modo indireto pela cabal implementação do plano CicloLoulé, 
designadamente os seguintes: 

· Sistema de transportes públicos de passageiros deficiente e sem intermodalidade; 
· Infraestruturas viárias da rede secundária e municipal em mau estado e estacionamento insuficiente nas 

zonas urbanas; 

· Elevada taxa de sinistralidade rodoviária. 
 
Na matriz de cruzamento dos projetos de ação propostos com os eixos estratégicos e respetivos objetivos de 
sustentabilidade (Figura 2.1), é proposto o Projeto de Ação “Melhores Acessos, Melhor Mobilidade” com grande 

incidência na temática da Mobilidade e Acessos. Apesar de não ser uma proposta do ESCL, é no âmbito de 
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“Melhores Acessos, Melhor Mobilidade” que o Plano de Mobilidade Ciclável de Loulé - CicloLoulé se enquadra ao 
nível estratégico municipal, produzindo resultados muito mais abrangentes nas temáticas da saúde, ambiente, 
segurança, inclusão social, educação, emprego, turismo sustentável, consumos energéticos, ambiente e na 
valorização do território e dos seus recursos patrimoniais e endógenos. 
 

 
Figura 2.1 - Matriz de Cruzamento dos Projetos de Ação propostos com os Eixos Estratégicos e respetivos objetivos de 

sustentabilidade, do ESCL 

 

2.2 PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DO ALGARVE (PROT ALGARVE), 2007 

O Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROTAlgarve) estabelece as opções estratégicas, 
modelo territorial e normas orientadoras para os Planos Diretores Municipais (PDM) algarvios - onde se insere o 
PDM de Loulé - no âmbito do Plano de Mobilidade Ciclável, as opções estratégicas territoriais definidas no 
PROTAlgarve são escassas ou omissas, mesmo em áreas estratégicas onde a bicicleta deve jogar um papel 
importante, como são o Turismo ou os Transportes e Acessibilidades. 

Específico à mobilidade ciclável o PROT Algarve refere o seguinte: 

· Construir infraestruturas cicláveis [sobretudo nas zonas urbanas ou na acessibilidade a essas zonas a 
partir de envolventes próximas]. 

Entretanto não são apresentadas redes cicláveis nas cartas regionais, nem a modalidade é considerada no que 
refere às infraestruturas de turismo ou de transportes e acessibilidades. 

De acordo com as orientações do PROT, as faixas para a construção de ciclovias/percursos cicláveis deverão ser 
previstas em todas as figuras de planos e projetos que regulamentem as operações urbanísticas no território 
(Planos de gestão territorial, alvarás de loteamento, projetos de construção ou melhoramento da rede rodoviária.) 

 

2.3 PLANO DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL DE LOULÉ (PMSL), 2008 

No seguimento do ESCL, verifica-se que a mobilidade sustentável em geral, e os modos ativos de transporte em 
particular constam como uma preocupação prioritária da agenda política do Município de Loulé, melhor 
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pormenorizado e identificado através do Plano de Mobilidade Sustentável de Loulé (PMSL), elaborado em 2008, 
designadamente no 2º Volume - Relatório de Objetivos e Conceito de Intervenção.   

O retrato das opções de mobilidade começa a ser elaborado de modo mais sistemático e direcionado no PMSCL, 
caracterizando os tipos de mobilidade com os dados estatísticos disponíveis e recolhidos para efeito do plano. As 
estatísticas manifestam uma hegemonia do transporte individual automóvel (TI) nas opções de transporte da 
população em geral pelo concelho, com a maior percentagem da repartição modal, 53%, valor este agravado pela 
repartição modal que o motociclo representa, que sendo este um veículo motorizado com características de 
velocidade, ocupação espacial, consumos energéticos e poluição mais próximos do automóvel ligeiro do que da 
bicicleta, foi incorretamente agrupado com a bicicleta nos dados dos Censos de 2001 utilizados para este plano. 

Como nota complementar, os Censos de 2011 apresentam a verdadeira repartição modal do uso da bicicleta, que 
para Loulé situa-se nos 0,9%, ligeiramente acima da média nacional de 0,5% e muito abaixo da referência nacional 
no que diz respeito à mobilidade ciclável, o concelho da Murtosa com 17%. Note-se que a média Europeia é de 7%. 

No que concerne especificamente à mobilidade ciclável no concelho, o PMSL faz um breve relato da Ecovia do 
Litoral e da Ciclovia de Vilamoura considerando a génese de lazer destas e a inexistência de uma rede de ciclovias 
no resto do Concelho, situação que se mantém inalterada desde que foi elaborado o PMSL em 2008. Um resumo do 
PMSL refere unicamente o traçado inicial da Ecovia do Litoral, a sua extensão de 20,53 km no concelho e algumas 
imagens desta infraestrutura ciclável ainda inexistente nessa altura.  

Em relação aos Entraves à Mobilidade Sustentável referidos no PMSL, todos se mantêm na atualidade e serão 
abordados diretamente ou resolvidas algumas questões através da plena implementação Plano de Mobilidade 
Ciclável de Loulé - CicloLoulé os que estão direta ou indiretamente relacionados com o transporte de pessoas 
através da mobilidade ciclável, em particular questões relacionadas com os seguintes fatores: 

· Insuficiência e desarticulação nos sistemas de transportes coletivos; 

· Elevados fluxos de tráfego automóvel; 

· Elevada indisciplina no estacionamento; 
· Pequena extensão de pistas cicláveis (vocacionadas apenas para lazer); 

· Problemas de poluição do ar e ruído; 

· Problemas de emissões de gases com efeito de estufa. 

Os Objetivos do PMSL – enunciados no Relatório de Objetivos e Conceito de Intervenção - também serão 
largamente atingidos na implementação do Plano de Mobilidade Ciclável de Loulé - CicloLoulé, em especial 
considerando as seguintes recomendações, algumas já implementadas ou alteradas, mas que no seu global serão 
uniformizadas e integradas num plano compreensivo: 

· Criar redes funcionais e atrativas para o modo ciclista 

“A construção de ciclovias apontará para ligações de natureza concelhia, em muito influenciada pelo impacto que se 
espera que a Ecovia do Algarve venha a apresentar, embora a característica de lazer que lhe está associada 
assuma o papel principal, e com implicações muito ténues no âmbito das deslocações de natureza pendular. Uma 
via ciclável urbana ligando os principais locais de atividade da cidade de Loulé, entre outros, Escolas, Biblioteca, 
Piscinas Municipais, Mercado entrará em funcionamento. Em Quarteira, a autarquia criará um serviço que irá gerir 
um sistema de utilização gratuita de bicicletas, sendo disponibilizadas lojas onde se processarão as entregas e 
devoluções das bicicletas, situando-se em locais estratégicos da cidade.” (PMSL - Relatório de Objetivos e Conceito 
de Intervenção, p.25) 

· Sensibilização para o uso dos modos suaves (PMSL - Relatório de Objetivos e Conceito de 
Intervenção, p.47-49) 

“ A construção de uma rede ciclável segura, bem como o apoio logístico para que a prática e o uso da bicicleta 
possa gradualmente vir a afirmar-se como modo alternativo de deslocação nas áreas em estudo, consolidam a 
determinação de, ao alterar receios que se fundamentam no ambiente de segurança não garantida pela rede viária 
partilhada, promover a atração por novos públicos. Em consequência considera-se como objetivo específico:  

· Criar percursos cicláveis seguros (PMSL - Relatório de Objetivos e Conceito de Intervenção,  p.106) 
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O Plano de Mobilidade Ciclável de Loulé - CicloLoulé integrará os objetivos do PMSL seguindo esta orientação 
genérica, e aperfeiçoando e aprofundando as soluções de acordo com as boas práticas recomendadas nos manuais 
nacionais e internacionais, entre outras fontes de informação sobre a mobilidade ciclável.  

Uma série de Questões Chave para Concretizar o PMSL serão integradas como fatores de execução adaptadas à 
especificidade do Plano de Mobilidade Ciclável de Loulé - CicloLoulé, centrado no modo de transporte bicicleta da 
seguinte forma: 

· Auscultação e envolvimento das entidades ligadas aos transportes no que concerne a multimodalidade 

com a bicicleta; 

· Coordenação a nível municipal de todos os departamentos implicados no planeamento e na gestão da 
mobilidade ciclável; 

· Soluções técnicas viáveis e que garantam o correto funcionamento do modo de mobilidade ciclável; 

· Consenso político e social: participação pública. 

As ações enunciadas no PMSL que incidem especificamente no Plano de Mobilidade Ciclável de Loulé - CicloLoulé 
serão integradas e/ou aperfeiçoadas de acordo com a necessidade e nível de execução verificado (área de 
intervenção 5), e discriminadas de acordo com o nível de ambição pretendido pelo Município de Loulé, nível esse 
descrito em cenários. 

Considerando o cenário mais ambicioso, que é a situação que melhor coincide com a realização de um plano 
ciclável municipal, o Relatório de Objetivos e Conceito de Intervenção do PMSL propõe as ações expostas na 
Tabela 2.1 no que respeita a: 

· Construção da ecovia 

· Projeto e construção de uma rede ciclável urbana, periurbana e interurbana 

· Implementação de bicicletas públicas em Quarteira e em Loulé 

As restantes ações propostas no PMSL que incidem no Plano de Mobilidade Ciclável de Loulé - CicloLoulé (Tabela 
2.2), serão aperfeiçoadas de acordo com a necessidade e nível de execução verificado (diversos nas áreas de 
intervenção 2, 3, 4, 7 e 8). Caso ainda não estejam em fase de projeto ou construção, ou mesmo construídas, estas 
ações devem ser melhor integradas com o Plano de Mobilidade Ciclável de Loulé - CicloLoulé para assegurar uma 
melhor articulação entre modos; estas ações são as seguintes: 

· Intervenções de acalmia de tráfego em zonas de velocidade a 50 km/h 
· Intervenções de acalmia de tráfego em zonas com limite de velocidade a 30 km/h 

· Redistribuição do espaço viário de acordo com os diferentes modos de mobilidade 

· Criação de oferta de estacionamento para diversos utilizadores da via pública, incluindo bicicletas 
· Melhoria da sinalização dos diferentes modos de transporte 

· Campanha educativa generalizada para o uso de modos de transporte suaves 

· Desenvolvimento da circular urbana, incluindo espaços pedonais e cicláveis 
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Tabela 2.1 - Ações propostas no Plano de Mobilidade Sustentável de Loulé (PMSL, 2008) 

Área de intervenção 5 – Redes Cicláveis 
Sub-Área 5.1 – Ecovias 5.2 – Ciclovias 

Ação 5.1.1. – Construção da Ecovia 

5.2.1. – Implementação de vias cicláveis urbanas, periurbanas e interurbanas, ligando os principais 
polos geradores/atractores: Escolas, Biblioteca, Piscinas Municipais, Mercado, Loulé-Quarteira 
(servindo as Zonas Industriais), Loulé-S. Brás (até ao limite do concelho), Loulé-Paixanito, Circular 
de Loulé. 

5.2.2. – Frota de bicicletas acessíveis ao cidadão em Quarteira (lazer) e Loulé. 

Tipologia Construção. Estudos técnicos / Construção Serviço 

Objetivo Promover o uso da bicicleta em atividades de lazer; 
Diversificar a oferta turística regional. 

Criar condições para o uso da bicicleta nas deslocações urbanas e peri-urbanas. 

Diminuir a circulação de viaturas automóveis na cidade; 
Criar intermobilidade entre a bicicleta e o automóvel / parques de estacionamento 
periféricos; 
Promover a qualidade de vida urbana. 

Descrição Executar o troço da Ecovia no Concelho de Loulé 

Elaboração de propostas para as vias cicláveis a criar e submeter a aprovação; 
Elaboração de projectos; 
Procedimentos para a execução; 
Execução. 

Elaboração de um modelo de gestão incluindo localização dos aparcamentos; 
Procedimentos para a aquisição de bicicletas; 
Procedimentos pra eventual adjudicação da gestão. 

Grau de prioridade Alto Alto Médio 

Período de execução 2008 2008 / 2012 2009 / 2011 

Custo económico Médio Alto Baixo 

Sectores implicados CML (Divisão de Mobilidade Rede Viária e Trânsito) 
CML (Departamento Administração do Território e Departamento de Obras e Gestão de 
Infraestruturas Municipais e Departamento de Ambiente e Serviços Urbanos) 

CML (Departamento de Obras e Gestão de Infraestruturas Municipais e Departamento 
de Ambiente e Serviços Urbanos) 

Inter-relação com outras ações 5.2.1, 5.2.2 5.1.1, 5.2.2, 8.3.1 5.1.1, 5.2.1 

Indicadores de Monitorização km de Ecovia executados 
Nº de utilizadores da Ecovia (contagens) 

km de ciclovia novos por ano / km de ciclovia existentes 
Nº de utilizadores das ciclovias (contagens) 

Nº de bicicletas disponibilizadas 
Nº de utilizadores 

 

 

Tabela 2.2 - Ações propostas no Plano de Mobilidade Sustentável de Loulé (PMSL, 2008) 

Área de intervenção 2 – Espaço Público e a sua afetação aos diferentes modos e funções 

Sub-Área 2.1 – Rede viária 

Ação 
2.1.1. – Acalmia de tráfego (Zona 50) nos eixos de maior sinistralidade: Av. 25 de Abril 
e Av. José Costa Mealha (Loulé); Av. Francisco Sá Carneiro e Av. Carlos Mota Pinto 
(Quarteira). 

2.1.2. – Acalmia de tráfego (Zona 30) em zonas específicas (convergência nos 
percursos escolares), Av. 25 de Abril. 

2.1.4. – Nova distribuição do espaço correspondente a cada tipo de usuário e meio de 
transporte (vias de circulação com 3 m ou 3,25 m caso circule o TP, passeios com 1,5 
m de largura livre, pista segregada para bicicletas com 3 m de largura). 

Tipologia Estudos técnicos / Intervenção Estudos técnicos / Intervenção Projeto / Intervenção 

Objetivo Melhorar a segurança na circulação pedonal e automóvel. 
Melhorar a segurança na circulação pedonal e automóvel; 
Melhorar a qualidade de vida da população residente na área em estudo; 
Criar condições para a dinamização económica e social na área em estudo. 

Criar estacionamento organizado; 
Melhorar a segurança na circulação pedonal e automóvel; 
Melhorar a qualidade de vida da população residente na área definida; 
Criar condições para a dinamização económica e social da área definida. 

Descrição 

Elaboração da proposta; 
Discussão e aprovação da proposta; 
Instalação de sinalética e/ou intervenções na via pública conforme proposta (alteração 

nos estacionamentos, pré-sinalização da via das passadeiras ou sua sobre-elevação e 

eventual relocalização…). 

Elaboração da proposta com área a abranger; 
Discussão e aprovação da proposta internamente; 
Instalação de sinalética e/ou intervenções na via pública conforme proposta. 

Proposta dos arruamentos a intervencionar tendo em conta a tipologia definida; 
Proposta das intervenções a executar; 
Elaboração de procedimentos para adjudicação; 
Execução. 

Grau de prioridade Alto Alto Médio 

Período de execução 2008 / 2009 2008 / 2009 2010 / 2012 

Custo económico Baixo Baixo Alto 

Sectores implicados CML (Divisão de Mobilidade Rede Viária e Trânsito) CML (Divisão de Mobilidade Rede Viária e Trânsito) CML (Divisão de Mobilidade Rede Viária e Trânsito e Divisão de Estudos e Projetos) 

Inter-relação com outras ações 2.2.4 2.1.3, 2.1.4, 2.2.4 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.4 

Indicadores de Monitorização 

Nº de arruamentos abrangidos 
Nº de situações alteradas por tipologia 
Indicador de Gravidade: IG = FL * 3 + FG * 10 + M * 100 
                           FL – Feridos Ligeiros; FG – Feridos Graves; M - Mortos 

Nº de arruamentos abrangidos 
Nº de situações alteradas por tipologia 
Indicador de Gravidade: IG = FL * 3 + FG * 10 + M * 100 
                           FL – Feridos Ligeiros; FG – Feridos Graves; M - Mortos 

Nº de arruamentos intervencionados 
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Área de intervenção 3 – Estacionamento 4 – Segurança rodoviária 7 – Sensibilização para uma mobilidade sustentável 
Sub-Área 3.2 – Oferta de estacionamento 4.1 – Fiscalização, sinalética e sensibilização 7.1 – Sensibilização para o uso de modos de transporte suaves 

Ação 3.2.2. – Criação de lugares de estacionamento para bicicletas, motos, cargas e 
descargas e reservas para veículos de pessoas com deficiência. 

4.1.2. – Melhoria da sinalização dos diferentes modos de transporte. 
7.1.1. – Campanha educativa, para toda a população, convergente para o uso de modos de 
transporte suaves. 

Tipologia Estudos técnicos  / Implementação Estudos técnicos / Implementação Planos e programas específicos 

Objetivo 
Incentivar o uso de transportes mais saudáveis, económicos e ecológicos; 
Criar melhores condições para as deslocações de pessoas com mobilidade reduzida; 
Organizar as cargas e descargas. 

Redução da sinistralidade 
Promover o uso de formas mais saudáveis e económicas de transporte; 
Melhorar a qualidade do ar e ambiente urbano. 

Descrição 

Definir as localizações e intervenções a efetuar para os tipos de estacionamento 
definidos; 
Lançar procedimentos para concretização do aprovado; 
Execução. 

Instalação de equipamentos que reforcem a segurança rodoviária (semáforos de indicação e 
controlo de velocidade…); 
Colocação de sinalética. 

Programação das ações de sensibilização; 
Realização das ações de sensibilização 

Grau de prioridade Alto Alto Médio 

Período de execução 2008 / 2010 2008 / 2012 2009 / 2012 

Custo económico Baixo Médio Baixo 

Sectores implicados CML (Departamento de Obras e Gestão de Infraestruturas Municipais) CML (Departamento de Obras e Gestão de Infraestruturas Municipais) CML (Divisão de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) 

Inter-relação com outras ações 2.2.4   

Indicadores de Monitorização Nº de lugares de estacionamento criados, por tipologia (bicicletas, motos, cargas e 
descargas, deficientes) 

Indicador de Gravidade: IG = FL * 3 + FG * 10 + M * 100 
                           FL – Feridos Ligeiros; FG – Feridos Graves; M - Mortos 

Nº de ações realizadas 
Nº de participantes nas ações 

 

 

 

Área de intervenção 8 – Urbanismo 
Sub-Área 8.3 – Infraestruturas 

Ação 8.3.1. – Desenvolvimento de infraestruturas previstas: circular urbana, espaços 
pedonais e cicláveis. 

Tipologia Estudos técnicos / Construção 

Objetivo Retirar tráfego motorizado do centro das cidades. 

Descrição 
Negociação com o IEP e acompanhamento da execução da circular de Loulé; 
Elaboração de projetos, procedimentos para execução da obra, acompanhamento da 
execução 

Grau de prioridade Alto 

Período de execução 2009 / 2012 

Custo económico Muito alto 

Sectores implicados CML (Departamento de Obras e Gestão de Infraestruturas Municipais) 

Inter-relação com outras ações 5.2.1. 

Indicadores de Monitorização TMDA (tráfego médio diário anual) 
Inquéritos origem / destino 
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É de referir que o Plano de Mobilidade Ciclável de Loulé - CicloLoulé integrará as recomendações da análise13 dos 
Planos de Mobilidade Sustentável de Faro e Loulé efetuada por Gameiro, Rosa, Teixeira e Guerreiro, apresentada 
em 2010 no congresso PLURIS da Universidade do Minho, cujo capítulo específico às redes cicláveis refere o 
seguinte: 

“O transporte em bicicleta deve ser incentivado e favorecido pois tem associado muitos benefícios 
quer para o indivíduo quer para a população em geral. Face ao automóvel, apresenta vantagens 
incontornáveis a nível ambiental e económico. 

O litoral Algarvio tem clima e relevo propício ao uso da bicicleta. Se as cidades estudadas tiverem 
um padrão próximo da média europeia, as viagens com menos de oito quilómetros poderão constituir 
mais de 70% do total das viagens realizadas, o que é sem dúvida uma janela de oportunidade na 
captação de utentes. É precisamente nas viagens de curta distância que se deve perspetivar a 
transferência do automóvel para os modos suaves. 

As ações prendem-se com a conclusão e melhoria da Ecovia Litoral do Algarve (via ciclável de 
interesse regional), a elaboração de um Plano de Redes Cicláveis e a necessidade de ciclovias 
urbanas; o Plano de Redes Cicláveis nunca se chegou a materializar. A Ecovia Litoral do Algarve, 
pelas ligações que tem, terá uma função essencialmente de lazer, enquanto a ciclovia urbana deverá 
captar viagens pendulares. 

Sugere-se a elaboração de um Plano Municipal de Redes Cicláveis, definindo itinerários que 
permitam aceder aos principais pontos de interesse do Município. Este Plano terá que incluir o 
desenho dos circuitos, a localização das zonas de estacionamento bem como definir as medidas que 
regulam a interferência com os outros modos de transporte, nomeadamente o estabelecimento de 
prioridades e medidas de acalmia de tráfego. Na hora de reforçar a segurança nas soluções que 
vierem a ser escolhidas deverá estar presente o historial trágico de acidentes entre automóveis e 
ciclistas e as variáveis de que depende (velocidades excessivas, comportamento de risco na 
estrada, consumo de álcool, falta de civismo e falta de apoio ao ciclista).” 

 

2.4 PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Plano Diretor Municipal - em revisão (PDM) 

O Relatório VI de Caracterização e Diagnóstico da Revisão do PDM de Loulé, de 2006, dedica a seção 2.8 à Rede 
de Percursos Cicláveis, que de modo geral caracteriza a rede ciclável existente no concelho, estabelece propostas 
existentes ao nível regional e inclui diversos pormenores sobre rotas BTT situadas na vertente Norte e montanhosa 
do município de Loulé: 

“Atualmente existem apenas dois pequenos troços de ciclovias em todo o concelho, um que estabelece a ligação de 
Quarteira a Vilamoura e outro na freguesia de Alte. No entanto, encontra-se em fase de construção a ecovia litoral 
do Algarve. Integrada na Rede Europeia de Vias Verdes, o projeto Ecovia do Algarve surge no quadro do modelo de 
desenvolvimento que se deseja para a região do Algarve, aliado aos crescentes níveis de exigência ambiental, 
social e cultural por parte das populações, residente e visitante, [do qual] emerge uma procura de novas soluções de 
mobilidade que contribuam para a adoção de um modelo regional mais sustentável” (AMAL/CCDRA, 2006). 

Encontra-se ainda prevista a construção de quatro ciclovias, inseridas no projeto da Rede Europeia de Vias Verdes, 
que deverão servir o concelho a curto/ médio prazo, designadamente: 

· Ecovia Litoral do Algarve, inserida na rede principal, atravessará toda a região ligando o Cabo de São 
Vicente a Vila Real de Santo António numa extensão de 214 km em troços segregados e partilhados. No 

                                                                 

13 OS PLANOS DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL DE FARO E LOULÉ - Paper no âmbito do Congresso PLURIS. Capítulo 3.5 – Redes 
Cicláveis. Universidade do Minho, Braga, 2010. 
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concelho de Loulé atravessará a freguesia de Quarteira, estabelecendo a ligação entre os concelhos de 
Albufeira (a nascente) e de Faro (Poente), numa extensão de cerca de 21 km; 

· Ecovia do interior, igualmente pertencente à rede principal, deverá estabelecer a ligação transversal a toda 
a região, mas servindo os concelhos e freguesias do interior, ligando Aljezur a Alcoutim. No caso 
especifico de Loulé, serve a zona interior das freguesias de Alte, Salir (perifericamente) e Ameixial; 

· A Ecovia que estabelecerá a ligação entre Albufeira e Tavira encontra-se inserida na rede secundária. No 
concelho de Loulé deverá servir o interior das freguesias de Boliqueime, Tôr e Querença. Intercetará a 
Ecovia do litoral nos concelhos de Albufeira e Tavira. 

· Ecovia transerrana que ligará as freguesias de Salir e Querença a Vila Real de Santo António 
atravessando os concelhos de São Brás de Alportel e Tavira. Em Vila Real de Santo António permitirá a 
conexão com a Ecovia do Litoral; 

· Inseridas na rede complementar encontram-se previstas a ecovia que ligará Arade à Ria Formosa, 
servindo as freguesias de Alte, Benafim, Tôr, Loulé e Almancil. Trata-se de uma ligação fundamental para 
o fecho da malha de ciclovias, permitindo a conexão entre as ecovias da rede principal, secundária e 
complementar. 
 

 
Figura 2.2 – Ecovias previstas para a Região do Algarve14 

 

 
Figura 2.3 - Hierarquização das Ecovias do Algarve (Revisão do PDM de Loulé) 

 

                                                                 

14 ESTUDOS DE CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO NO ÂMBITO DA REVISÃO DO PDM DE LOULÉ – Fase I - vol. Vi - Redes. 2009. 
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Estas infraestruturas deverão permitir criar uma verdadeira rede de ciclovias no concelho a qual permitirá potenciar 
este modo. Neste contexto, deverá ponderar-se a colocação a curto prazo de apoios para estacionamento de 
bicicletas junto dos principais equipamentos coletivos nas áreas servidas por estas infraestruturas. 

Para além da importante função que desempenham ao nível do recreio e lazer, as vias cicláveis assumem uma 
importância crescente em termos de mobilidade sustentável, nomeadamente nas zonas urbanas, ou na 
acessibilidade a estas zonas a partir das envolventes. Assim, é fundamental a concretização dos projetos referidos, 
uma vez que contribuirão para a criação de infraestruturas necessárias, que permitam incentivar a utilização deste 
modo de uma forma mais regular. 

De acordo com as orientações do PROT, as faixas para a construção de ciclovias/percursos cicláveis deverão ser 
previstas em todas as figuras de planos e projetos que regulamentem as operações urbanísticas no território 
(Planos de gestão territorial, alvarás de loteamento, projetos de construção ou melhoramento da rede rodoviária.) 

O Município deverá promover a adequada interligação entre a rede de vias cicláveis e os centros urbanos, 
particularmente nas áreas com maior interesse turístico, cultural e patrimonial. 

Em meio urbano, e à semelhança de boas práticas já implementadas em outras cidades do país e cidades 
europeias, a Câmara Municipal deverá ponderar a possibilidade de implementação de um sistema de incentivo à 
utilização deste modo de transporte. 

Em meio rural existem desde já um conjunto de percursos de BTT definidos pela Divisão de Desporto da Câmara 
Municipal de Loulé, apresentados na Revisão do PDM em curso (Relatórios de Caracterização – Fase I Vol. VI - 
Redes de 2009) e que têm vindo a ser incrementados desde a publicação do respetivo relatório. 

Os percursos são definidos tendo como base a cartografia 1:25.000 e apresentam a identificação de pontos de 
referência (como é o caso de: casas, ruínas, igrejas, cemitérios, pontes, moinhos, entre outros); tipologia das vias 
(alcatrão, estrada térrea, caminho ou vereda), identificação das linhas de água bem como o grau de dificuldade do 
percurso. 

Os percursos definidos encontram-se apresentados na Tabela 2.3. 

Tabela 2.3 – Percursos de BTT (Revisão do PDM de Loulé, Quadro 2-52) 

Designação Extensão [km] 
Circuito A Loulé 29 
Circuito A1 Loulé 25 
Circuito B Loulé 25 
Circuito C Tôr 23 
Circuito D Alfontes 25 
Circuito E Santa Margarida 29 
Circuito F Querença 23 
Circuito G Boliqueime 20 
Circuito H Monte Seco 21 
Circuito I Ameixial 26 
Circuito J Salir 18 
Circuito K Loulé 22 
Circuito L Parragil 23 
Circuito M Cortelha 21 
Circuito N Loulé – Via do Infante 22 
Circuito O Vale Judeu 23 
Circuito P Montanha – M. Nvos 17 
Circuito Q Portela do Barranco 20 

Fonte: Câmara Municipal de Loulé 

Os planos municipais de ordenamento do território locais – planos de urbanização, planos de pormenor e planos de 
intervenção em espaço rural - são os seguintes: 
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Plano de Intervenção em Espaço Rural (PIER) 

· PIER do Barranco do Velho 

 

Planos de Pormenor (PP) 

· PP 01 de Almancil 

· PP da Área de Localização Empresarial de Almancil 

· PP da Zona Industrial de Boliqueime 
· PP de Loulé Sul 

· PP do NDT da Quinta da Ombria 

· PP do Parque das Cidades 
· PP da Zona Nascente de Quarteira 

· PP Vale do Lobo 3 

 

Planos de Urbanização (PU) 

· PU da Quinta do Lago 

· PU de Quarteira Norte Nordeste 
· PU de Vilamoura 2ª fase  

 

Particularmente significativo será também a articulação com o Plano de Urbanização de Loulé, atualmente em fase 
de elaboração, mas que deverá tomar em consideração as recomendações do Plano de Mobilidade Ciclável de 
Loulé - CicloLoulé. 
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3  NECESSIDADES DA COMUNIDADE 

 

 

"A bicicleta representa uma forma de tráfego pedonal diferente e algo mais rápida, mas em termos sensoriais, vida e 

movimento, é uma parte do resto da vida da cidade. Naturalmente a bicicleta é bem-vinda no apoio à meta de 

promover cidades vivas, seguras, sustentáveis e saudáveis." 

Jan Gehl, Cities for People 

 

 

Dependência dos transportes Individuais motorizados e transferência do automóvel pela 
bicicleta 

Fora das áreas metropolitanas o transporte individual é o modo de transporte mais utilizado nas deslocações 
casa/trabalho ou casa/escola. 

O crescimento urbano pouco compacto, verificado no Concelho de Loulé, nomeadamente na área Sul, já não 
permite uma utilização tão intensa do modo pedonal e, simultaneamente, a resposta dos transportes coletivos 
urbanos será sempre difícil nestas condições, e ainda não satisfaz as necessidades de mobilidade da população, 
que opta pelo transporte individual para se deslocar. 

As deslocações mais frequentes entre localidades têm distâncias relativamente curtas, que facilmente poderiam ser 
feitas em bicicleta, evitando assim a utilização do automóvel. 

 
Figura 3.1 – Esquema de distâncias para as deslocações mais frequentes [Fonte própria] 

 

No entanto, algumas ligações viárias não permitem a opção pelos modos suaves, como é o caso da ligação Loulé – 
Quarteira que está confinada a uma via rápida à saída de Loulé, que não permite a circulação de peões ou 
velocípedes. 
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As deslocações pendulares realizadas por bicicleta dentro do Concelho de Loulé representam cerca de 1% da 
repartição modal, segundo os dados dos Censos 2011. As deslocações mais frequentes ocorrem na Freguesia de 
Quarteira (Tabela 3.1). 

 

Tabela 3.1 - Matriz Origem/Destino de deslocações pendulares realizadas por bicicleta nas Freguesias do Concelho de Loulé15 

O/D Na Freguesia 
Noutra 

Freguesia do 
Concelho 

Almancil 47 4 

Alte 0 0 

Ameixial 0 0 

Benafim 0 0 

Boliqueime 7 5 

Loulé (São Clemente) 29 13 

Loulé (São Sebastião) 9 8 

Quarteira 166 21 

Querença 0 0 

Salir 6 1 

Tôr 2 0 

 

As deslocações pendulares intra-concelhias realizadas por bicicleta não são significativas, tanto de Loulé para os 
Concelhos limítrofes como para Loulé. No entanto não há registos das deslocações de bicicleta por motivos de lazer 
ou desporto dentro do Concelho de Loulé e de e para os Concelhos limítrofes, que se crê que sejam superiores aos 
dados indicados pelos Censos de 2011, que apenas referem as deslocações casa-trabalho ou casa-local de estudo 
em que a bicicleta é o veículo utilizado para percorrer a maior parte da distância. 

 

 
Figura 3.2 – O Concelho de Loulé e os seus concelhos limítrofes [Fonte própria, com base na CAOP 2012] 

 

 

 

                                                                 
15 Censos 2011, INE. 
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Tabela 3.2 – Matriz Origem/Destino de deslocações pendulares realizadas por bicicleta, em Loulé e nos Concelhos limítrofes 
(incluindo Olhão)16 

O/D Loulé Albufeira Alcoutim Almodôvar Faro Olhão 
São Brás 
Alportel 

Silves Tavira 

Loulé 318 8 0 0 6 1 0 0 0 

Albufeira 1 151 0 0 0 0 0 0 0 

Alcoutim 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Almodôvar 0 0 0 29 0 0 0 0 0 

Faro 7 0 0 0 254 4 0 0 1 

Olhão 0 1 0 0 15 425 0 0 10 

São Brás Alportel 0 0 0 0 1 0 56 0 0 

Silves 1 7 0 0 2 0 0 105 0 

Tavira 0 0 0 0 2 2 0 0 186 

 

Deslocações para a Escola 

Os percursos casa-escola, mesmo quando os estabelecimentos de ensino básico e secundário se localizam fora da 
área residencial de origem do aluno, podem ser realizados em modos suaves (pedonal ou bicicleta). 

Considera-se pertinente o incentivo a que esta camada mais jovem da população adquira estes hábitos de 
deslocação. Para lá dos benefícios das deslocações de bicicleta, estas funcionam simultaneamente como acalmia 
de tráfego por circularem a velocidades inferiores às praticadas pelos automobilistas, e são também uma forma de 
combate ao sedentarismo e promoção do desporto na população em idade escolar. Esta sensibilização dos mais 
jovens para uma mobilidade sustentável é, a longo-prazo, determinante para a alteração de comportamentos dos 
cidadãos, e contribui ativamente para uma maior autonomia e crescimento das camadas mais jovens. 

Estes incentivos à opção por modos suaves deverão ser complementados de sugestões de percursos seguros, 
estruturas de apoio ao estacionamento nos estabelecimentos de ensino e uma formação sobre regras básicas de 
circulação de velocípedes e segurança rodoviária. 

 

Intermodalidade e Multimodalidade com Transportes Coletivos 

Na presença de uma fraca rede de transportes coletivos, nomeadamente autocarros urbanos e interurbanos, e em 
alternativa à utilização do transporte individual, a bicicleta surge como uma opção viável de complemento à rede de 
transportes públicos existentes, dotando-a de uma maior abrangência por permitir uma maior capilaridade e alcance 
a áreas onde a rede de transportes públicos não se estende. 

No entanto, para integrar a multimodalidade no transporte coletivo, é necessário dotar os veículos de estruturas ou 
espaços próprios que possibilitam o transporte de bicicletas e/ou de parqueamentos em locais de interface, situação 
que será articulada com os operadores na fase inicial de implementação. 

Em paralelo à intermodalidade, a multimodalidade deverá ser integrada na política operacional dos transportes 
públicos do concelho de Loulé, nomeadamente nas carreiras regulares de autocarro e em eventuais serviços de 
transporte flexível ou táxi-bus nas áreas de menor densidade populacional. Todos os veículos deverão estar 
preparados para o transporte de bicicletas de acordo com a sua dimensão, e sem custo adicional para o utilizador, 
com transporte das bicicletas no seu interior ou alternativamente em porta-bicicletas exteriores. 

 

                                                                 
16 Idem. 
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Cicloturismo 

No Concelho de Loulé, a bicicleta é também utilizada para fins recreativos e cicloturismo, como BTT e estrada, 
existindo até uma equipa profissional e grupos ou clubes amadores de ciclismo no Concelho. 

Embora os utilizadores de bicicleta optem por transportar a bicicleta de automóvel até um local e fazer um circuito 
fechado, crê-se que seja benéfico o incentivo ao ciclista a que todo o percurso seja realizado em bicicleta, desde o 
momento em que sai de casa, criando para isso condições favoráveis a essa prática. 

Relativamente aos percursos cicloturísticos ou recreativos, seria interessante marcar e facilitar percursos que liguem 
os locais de interesse do Concelho, como as vilas ou centros de potencial turístico ou recreativo do litoral: 
Boliqueime, Vilamoura, Quarteira, Quinta do Lago, Vale de Lobo. 

Note-se que a própria Câmara Municipal de Loulé já tem dezenas de percursos marcados dentro do Concelho para 
bicicleta, tanto para BTT como ciclismo, assim como algumas empresas sediadas no Concelho já têm vários 
percursos catalogados, na ótica do cicloturismo, tendo estabelecido contactos com outras empresas hoteleiras e de 
restauração. 

De referir que a rede europeia de cicloturismo “EuroVelo”, na Ecovia que integra a “Rota Atlântica”, passa pelo 

Concelho de Loulé, potenciando assim o turismo europeu com destino a Portugal e ao Algarve. A marcação do 
percurso EuroVelo deverá ser reforçada e as ligações e sinalização integrada na rede ciclável municipal de Loulé, 
no sentido de melhor aproveitar este segmento de cicloturismo. 

 

 
Figura 3.3 – Exemplo de percurso ciclável de 42 km registado pela CM Loulé17 

 

                                                                 
17 Sítio http://pt.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=511975 
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Figura 3.4 – Rede europeia EuroVelo18 

 

 
Figura 3.5 – Ecovia do Litoral, troço da Rota Atlântica que passa pelo Concelho de Loulé 

 

 

Boas práticas nacionais 

Portugal é ainda um país onde não há muitos exemplos de referência no que diz respeito à promoção e criação de 
condições para o recurso à bicicleta como meio de transporte. Há no entanto alguns casos que se destacam no 
meio deste panorama, um deles inclusive dentro do próprio concelho de Loulé – o caso das bicicletas de uso 
partilhado (BUP) de Vilamoura.  

Estes sistemas foram introduzidos no nosso país pela primeira vez em Aveiro, com o projeto BUGA, mas cuja 
implementação foi baseada num modelo com muitas fragilidades e que levou à sua rápida deterioração. Outros 
municípios têm disponibilizado bicicletas para uso das populações, mas quase sempre com modelos de 
funcionamento pouco flexíveis, localizadas apenas num ponto e requisitadas junto dos serviços ou a um funcionário 
assignado para o efeito. Recentemente foram anunciados novos projetos de BUP, como Torres Vedras ou Faro, já 
em moldes semelhantes aos de Vilamoura, com sistemas de nova geração e que se esperam, à semelhança do que 
tem sucedido um pouco por todo o mundo, que seja um sucesso. 

Uma das principais referências nacionais é o concelho da Murtosa – um município onde foram implementadas 
diversas medidas, com investimentos modestos, mas com resultados expressivos. Foi feita a ligação entre as 
diversas localidades por ciclovias, dentro das localidades houve uma aposta clara na acalmia do tráfego, e um 
pouco por todo o concelho foram criados também diversas estruturas de apoio, desde estacionamentos próprios a 
centros de educação ambiental. Para além das questões associadas ao planeamento e implementação de vias 

                                                                 
18 Sítio http://www.eurovelo.org/routes/ 
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cicláveis, em meio urbano e rural, têm sido promovidos Workshops, Palestras, Passeios de Bicicleta e outras 
atividades associadas, organizadas pela Autarquia, pelas Escolas e pelas Coletividades locais, como forma de 
incrementar a participação de toda a população. Mais de metade dos residentes utiliza a bicicleta regularmente e 
para cerca de 90% de população escolar, é o seu principal meio de transporte. 

O projeto das ecopistas da REFER é também uma iniciativa com valor, que peca pela sua ainda reduzida 
implementação. Concluído, terá um potencial muito elevado para o cicloturismo e permitirá também a ligação entre 
diversas povoações por percursos bem fáceis, privilegiados e bem adaptados à circulação em bicicleta. É também 
importante para a preservação dos canais ferroviários, que tantas vezes acabam por ser indevidamente ocupados. 

  
Figura 3.6 - Ecovia do Dão, Viseu – Santa Comba Dão 

Figura 3.7 - Pista ciclável na Murtosa, aproveitamento da berma 

Nas maiores cidades Portuguesas, tem havido também um esforço no sentido de criar mais condições para o 
recurso à bicicleta, nomeadamente na criação de ciclovias e uma crescente melhoria dos espaços públicos, mas a 
aposta na redução e acalmia de tráfego tem sido muito modesta, e esta é imprescindível para uma mudança de 
paradigma nas lógicas de mobilidade das cidades. Tem havido também algum investimento, não só dos municípios 
como dos operadores de transporte público, na melhoria das condições para a intermodalidade. Quando as 
distâncias são maiores que 5-10 km, a articulação da bicicleta com outros meios de transporte é fundamental, e já é 
possível em muitos casos, este tipo de utilização (Bike-Bus da Carris, comboios urbanos da CP, Metro do Porto, 
colocação de estacionamentos em muitas estações e terminais de transporte coletivo, etc.). 

                  
Figura 3.8 - Bike-Bus da Carris, Lisboa 

Figura 3.9 - Comboio urbano da CP 

Há muitas outras iniciativas locais com qualidade, espalhadas um pouco por todo o território nacional – a página 
www.ciclovia.pt tem um registo quase total das pistas cicláveis existentes em Portugal (embora nem todas sejam 
exemplos de boas práticas – muitas acabam por ser maus exemplos) - mas estas não se resumem a investimentos 
em infraestruturas. O portal Braga Ciclável19 contém um mapa com todas as vias e rotas dos utilizadores de bicicleta 
assinaladas, bem como pontos com serviços de apoio (oficinas, bombas de ar, pontos de água). Vários municípios, 
bem como outras entidades e empresas, têm dinamizado diversas campanhas e ações que contribuem fortemente 
para a divulgação e promoção da bicicleta. Cicloficinas20, passeios de carácter diverso, escolas de condução de 

                                                                 
19 bragaciclavel.blogspot.pt 
20 Oficinas comunitárias de bicicleta, de carácter gratuito. 
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bicicleta (como os promovidos pela FPCUB), workshops, Cycle Chic21, são alguns dos exemplos do muito que pode 
ser feito neste sentido. 

 

Boas práticas internacionais 

Quando se fala em bicicletas, é indiscutível que a Holanda e a Dinamarca se tornaram nas referências, de facto, 
para aquilo que são países onde a bicicleta tem grande expressão. Se por um lado estes países não foram sempre 
assim, deve servir de inspiração a quem está agora a começar. Por outro a realidade atual é tão diferente da nossa, 
que é necessário um olhar mais cuidado, e muita cautela na adoção de medidas que devem ser adequadas à nossa 
realidade. 

A prosperidade que a Europa beneficiou após a 2ª Grande Guerra levou a que, no final dos anos 60, os automóveis 
tivessem invadido as cidades, e as mesmas sofriam dos problemas que hoje nós assistimos por cá – cidades 
poluídas e pouco convidativas, congestionamentos, números negros na segurança rodoviária e uma dependência 
desequilibrada nos combustíveis fosseis. Na Holanda, a crise petrolífera nos anos 70 despoletou protestos e 
manifestações a exigir mudança. Mark Wagenbuur explica em vídeo (“How the dutch got their cycling paths”) como 
é que este país se tornou no ícone da cultura da bicicleta. 

 
Figura 3.10 - A mesma rua em Amsterdão, nos anos 70 e em 2011 (fonte: David Hembrow) 

Na Dinamarca esta mudança começou mais cedo, e em 1962 para fazer face ao caos automóvel que se tinha 
instalado em Copenhaga, iniciou-se uma mudança profunda, fechando a primeira grande artéria da cidade ao 
tráfego automóvel. Daí em diante, foi-se transformando o tecido urbano, humanizando-o, reduzindo-lhe a escala.  

Em ambos os países, foi este repensar das prioridades que permitiu a mudança profunda no paradigma da 
mobilidade, com resultados visíveis em diversos campos da sociedade, como por exemplo a nível da qualidade do 
espaço público ou de segurança rodoviária. 

Já nesta última década, verificou-se um novo boom no crescimento da bicicleta como meio de transporte. Londres, 
Paris e Barcelona são alguns dos exemplos onde esta transformação se verificou. Em grande parte, os sistemas de 
bicicletas de uso partilhado, foram as medidas que certamente mais contribuíram para este incremento no número 
de utilizadores. O Barclays Cycle Hire, as Velib ou as Bicing, oferecem a possibilidade a que qualquer cidadão 
experimente a bicicleta, e descubra o potencial que a mesma oferece, principalmente nas deslocações de curtas 
distância (<5 km).  

                                                                 
21 O Lisbon Cycle Chic, o Vilamoura Cycle Chic e o Algarve Cycle Chic são inspirado no Original de Copenhaga, e faz parte da Cycle Chic 
Network. 
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Figura 3.11 – Bicing, Barcelona (à esquerda); Barclays Cycle Hire, Londres (à direita) 

Sevilha tornou-se num exemplo de como uma cidade se pode transformar por completo num curto espaço de tempo 
– em 4 anos, o número de utilizadores aumentou 10 vezes, passando de um share inferior a 1% para 7% – mais 
uma vez, bicicletas de uso partilhado e infraestruturas cicláveis foram as ferramentas mais visíveis, mas o seu 
sucesso está também associado à redução e acalmia de tráfego, campanhas de sensibilização, parcerias com 
associações ligadas à bicicleta, melhoria do transporte coletivo, entre outras. 

Em termos de infraestruturas para a bicicleta, o manual Holandês CROW é talvez dos documentos mais completos 
que se podem encontrar hoje em dia sobre a matéria, mas por vezes uma simples imagem pode ser uma ferramenta 
excelente no planeamento das vias cicláveis. A empresa de consultoria Dinamarquesa Copenhagenize tem 
divulgado várias destas infografias, mas esta é talvez das mais interessantes: 

 
Figura 3.12 – Infografia para planeamento de vias cicláveis (Copenhagenize Traffic Planning Guide) 

 

Como já referido, os bons exemplos não se resumem a bicicletas de uso partilhado e pistas cicláveis: outras 
infraestruturas como estacionamento de qualidade, ou pontos de apoio ao ciclista (com água e ar), possibilidade de 
transporte da bicicleta em diversos meios (na Dinamarca, todos os táxis são obrigados a ter um suporte adequado 
para transportar 2 bicicletas – Figura 3.13), programas educativos tanto nas escolas (na Holanda, todas as crianças 
fazem um exame de condução por volta dos 11 anos de idade - Figura 3.14) como promovidos por associações - a 
CTC no Reino Unido, tornou-se uma referência internacional. 
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Figura 3.13 - Táxi na Dinamarca (fonte: M. Colville-Andersen) 

 

 

Figura 3.14 - Exame de condução nacional, Holanda 
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4 CARACTERIZAÇÃO DOS PERCURSOS CICLÁVEIS EXISTENTES 

 

 

“Ainda vemos muitos ciclistas nos passeios, e não os culpamos: se o fazem é por medo. A mesma razão porque 

muitos mais nem se atrevem a circular de bicicleta pela cidade.” 

Ciclosfera #3 

 

 

À parte do espaço turístico de Vilamoura, que atualmente apresenta uma rede conexa e extensa de pistas cicláveis, 
a restante área de município não apresenta uma infraestrutura ciclável conexa ou adequada para assegurar de 
forma abrangente o modo bicicleta como um meio de transporte viável ou alternativo entre toda a população. 

Uma avaliação de diversos fatores sobre as condições da infraestrutura ciclável existente no concelho e as 
condições existentes para usar a bicicleta como um meio de transporte normal resume a situação atual de 
bikeability, i.e. “aptidão dos percursos ou áreas para a deslocação ciclável”22. Esta aptidão das condições locais para 
a utilização da bicicleta, traduzida literalmente em “ciclabilidade,” surge em praticamente todas as recomendações 
sobre o planeamento de redes cicláveis, como no Pacote da Mobilidade do IMTT e o respetivo manual para Redes 
Cicláveis – Princípios de Planeamento e Desenho, bem como outros manuais e estudos comparativos como são o 
Copenhagenize Bicycle Friendly Cities Index publicado anualmente. 

 

Figura 4.1 - Esquema de planeamento de percursos (Copenhagenize Traffic Planning Guide) 

 

Efetuando uma análise aos fatores de “ciclabilidade” nos locais onde se verifica maior concentração populacional e 
mais deslocações pendulares, podemos concluir que apesar da referência à importância estratégica da mobilidade 
ciclável estar presente nos planos e algum trabalho foi efetuado em concreto nos últimos 6 anos – com destaque 
para a rede ciclável e bicicletas públicas em Vilamoura e, de maneira mais modesta, a Ecovia do Algarve - 
atualmente o índice de ciclabilidade verificado no concelho de Loulé situa-se a 7,7% do seu potencial (Tabela 4.1). 

                                                                 

22 REDE CICLÁVEL – PRINCIPIOS DE PLANEAMENTO E DESENHO. Pacote da Mobilidade. IMTT. 2011. 
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A insuficiente oferta de infraestruturas cicláveis verifica-se na falta de percursos seguros e confortáveis disponíveis 
ao ciclista entre os principais núcleos urbanos do concelho, a conetividade entre percursos, a sinalética horizontal e 
vertical específica aos percursos cicláveis, e se o percurso ciclável é mais ou menos direto do que o percurso em 
automóvel, e ainda a existência de bicicletários para estacionamento das bicicletas, a oferta de bicicletas públicas e 
a oferta multimodal, nomeadamente a possibilidade de transportar a bicicleta a bordo dos transportes públicos 
dentro dos núcleos urbanos de maior dimensão (Loulé e Quarteira) e na rede de transportes públicos disponível no 
município. 

Tabela 4.1 - Taxa de implementação de medidas de apoio ao uso da bicicleta nos núcleos urbanos com maior densidade 
populacional do Concelho (adaptação do Plano de Mobilidade da Cruz Quebrada / Dafundo) 

 
Pontuação: -1 pontuação negativa  0 – inexistente  1 – existe em número reduzido  2 – existe com extensão moderada  3 – existe extensivamente 

 Rede Ciclável Percursos Condições Apoios Multimodalidade 
Infraestrutura 

Geral 

Localidade 
Conetividade 

Interna 

Conetividade 
Aglomerados 

Próximos 

Sinalética 
Própria e 

Visível 

Ciclável vs. Automóvel 
Manutenção 
e Estado de 
Conservação 

Bicicletários 
na Rua 

Bicicletas 
Públicas 

Transporte 
Gratuito de 

Bicicletas nos 
Autocarros Locais 

Taxa de 
Implementação 
de Medidas de 
Ciclabilidade 

Mais 
direto 

de 
bicicleta 

(+) 

Menos 
direto 

de 
bicicleta 

( - ) 

Piso, Sinalética, 
Pinturas, 

Balizamento, 
Direções 

Min.   0 
Max. 24 

Almancil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Boliqueime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Loulé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Quarteira 1 1 0 0 0 -1 0 0 0 1 

Vilamoura 3 1 0 0 0 3 0 3 0 10 

Vale do Lobo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Quinta do Lago 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Taxa de 
Implementação 

de Medidas 
Ciclabilidade 
[Município] 

19% 19% 0% 0% 0% 10% 0% 14% 0% 7,7% 

 

 

4.1 REDE CICLÁVEL DE VILAMOURA 

A rede ciclável existente em Vilamoura apresenta uma série de pistas cicláveis concebidas para trajetos de 
distâncias relativamente curtas, funcionando como pequenas ecovias ou passeios partilhados com peões, e apesar 
dos percursos nem serem sempre os mais diretos, a infraestrutura é extensa e muito útil para trajetos dentro da área 
turística considerando velocidades médias e baixas (5 – 15 km/h).  

Embora uma rede extensa, as pistas cicláveis de Vilamoura não apresentam uma opção de mobilidade concorrente 
com o automóvel para fora da área turística, revelando o seu potencial para fomentar o uso da bicicleta como um 
meio de mobilidade através do seu conceito de distribuidor adaptado à morfologia urbana e tipo de ocupação 
territorial disperso que se observa em grande parte de Vilamoura. Também as vantagens de conforto e aparente 
segurança são fatores adequados para utilização por crianças e pessoas com pouca experiência, facilitando novos 
utilizadores no uso da bicicleta e fomentando uma oferta turística interessante para principiantes, isto devido à 
natureza segregada e aos afastamentos bem definidos entre as pistas cicláveis e a estrada.  

Esta tipologia de segregação entre o tráfego motorizado e a bicicleta é a mais indicada em ambientes onde 
velocidades do tráfego motorizado situa-se na média acima dos 50 km/h, entretanto segregar o tráfego ciclável do 
motorizado não resolve o problema de insegurança e sinistralidade inerentes à hegemonia do automóvel no espaço 
rodoviário pois exclui a bicicleta do seu espaço normal de circulação, mantendo os problemas de excesso de 
velocidade e desordenamento do tráfego automóvel, através da transmissão da mensagem que o espaço rodoviário 
é exclusivamente para veículos motorizados, o que não ajuda em mudar a mentalidade dos motoristas. 
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Figura 4.2 - Vilamoura: Rede ciclável, localização e dimensão das estações de bicicletas partilhadas 

 

Similarmente, as pistas cicláveis segregadas podem potenciar a criação de conflitos entre peões e utilizadores de 
bicicleta, em especial se a circulação da bicicleta é realizada a velocidades médias (> 15 km/h) e se existe uma 
quantidade moderada de peões a utilizar estes corredores. Esta tipologia de percurso – que pela utilização que se 
verifica em Vilamoura assemelha-se mais a curtas ecovias do que a pistas cicláveis segregadas, não permitem tirar 
partido de todas as vantagens que a bicicleta como um meio de mobilidade pode oferecer, em especial a sua 
rapidez em relação ao carro e a possibilidade de atalhar por caminhos mais curtos e diretos, sem retirar espaço aos 
peões. 

Quarteira 
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Figura 4.2 - Vilamoura: Pormenor da sinalização do início/fim de pista ciclável 

Figura 4.3 - Vilamoura: Bicicletas de uso partilhado 
 

Não obstante a rede ciclável de Vilamoura consistir em pistas cicláveis segregadas do tráfego motorizado, e 
partilhadas com peões, com a implementação de pequenas intervenções e acertos, esta extensa rede ciclável 
apresenta um excelente potencial para mobilidade urbana e interurbana através da criação de alguns trajetos mais 
diretos, um aprofundamento da integração da Ecovia do Litoral e uma maior legibilidade e conforto para os 
utilizadores de bicicleta no acesso aos núcleos urbanos mais próximos, em especial nas ligações a Quarteira, 
Boliqueime, estação ferroviária Loulé-Quarteira, Loulé, e ainda até ao concelho de Albufeira através da Praia da 
Falésia Lusort. 

 

4.2 REDE CICLÁVEL DE QUARTEIRA 

Quarteira é atravessada pela EcoVia do Litoral, estando ligada à rede ciclável de Vilamoura por uma pista junto ao 
eixo Estrada de Quarteira / Avenida Carlos Mota Pinto, apresentando um percurso mais sinuoso do que a estrada e 
sem sinalização vertical de pista ciclável. Verificam-se segmentos onde o piso betuminoso está deteriorado, 
apresentando inúmeras irregularidades e buracos. Com 1,80m de largura esta ciclovia está abaixo do limite mínimo 
dimensional de uma pista ciclável segregada, entretanto a ausência de passeio neste lado da Estrada de Quarteira 
implica que o percurso também é utilizado como um acesso pedonal, especialmente porque situa-se ao lado da 
Escola Básica 2 3 de Quarteira e do estádio de futebol. 

 
Figura 4.4 - Quarteira: Marcador da EcoVia e pista ciclável paralela à Av. Carlos Mota Pinto próximo da Estrada de Quarteira 

Na Av. Carlos Mota Pinto a pista ciclável desenvolve-se num percurso curto entre a Estrada de Quarteira e a Rua do 
Pôr do Sol, integrada entre canteiros, e assemelhando-se a um passeio pedonal devido à partilha do espaço com 
peões, à qualidade do piso – parte em lajetas hidráulicas – e a ausência de sinalização vertical e desgaste da 
sinalização horizontal; a sinalização da EcoVia do Litoral ajuda a tornar o percurso mais percetível, mas não é 
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suficiente. A ciclovia termina na rotunda da Rua do Pôr do Sol, não sendo claro se a pretensão do percurso ciclável 
da EcoVia do Litoral é para continuar pelo passeio ou pela faixa rodoviária da Av. Carlos Mota Pinto.  

Na extensão pedonalizada da Av. Infante de Sagres que se desenvolve ao longo de 1 km junto à Praia de Quarteira 
até à Rua do Poço Romano é permitida a circulação de bicicletas. Existe sinalização de pista partilhada para peões 
e bicicletas (D7e) e na Estrada do Forte Novo, existem sinais de fim de ciclovia (D13a), entretanto verifica-se uma 
faixa de rodagem partilhada com tráfego automóvel sem qualquer pintura de sinalização horizontal ou elementos 
físicos de segregação. 

 
Figura 4.5 - Quarteira: Sinais da EcoVia e D7e 

 
Figura 4.6 - Quarteira: Extensão pedonal da Av. Infante de Sagres 

 

 
Figura 4.7 - Quarteira: Sinal D13a na Estrada do Forte Novo 

 

4.3 ECOVIA DO LITORAL  

A Ecovia do Algarve tem uma extensão aproximada de 214 km e está integrada na rede europeia de caminhos 
cicláveis Euro-Velo, incluindo 21 km dentro do concelho de Loulé, caracterizada por um traçado sinuoso, 
aproveitando vários caminhos, trilhos, estradas com pavimentos e tipologias variadas e um passeio marítimo, 
geralmente seguindo um percurso que passa por diversos pontos de grande interesse paisagístico e natural, 
principalmente direcionado à vertente da bicicleta para turismo e lazer. 

A atual infraestrutura apresenta alguns pontos informativos, e sinalização vertical e horizontal geralmente 
insuficiente e pouco regular na sua colocação – por vezes devido a vandalismo ou falta de manutenção regular, mas 
também por nem sempre estar colocada nos locais mais adequados ou de leitura muito difícil para o ciclista. O 
percurso apresenta alguns troços excessivamente sinuosos o que torna esta infraestrutura menos confortável para 
utilizadores de bicicleta de média e longa distância. Verifica-se ainda a utilização incorreta da sinalética rodoviária 
no que concerne a identificação de ciclovias, nomeadamente a colocação de sinais D7a e D13a onde não existe 
uma pista ciclável mas um caminho existente onde passa o percurso da Ecovia do Algarve. 
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Figura 4.9 - Sinal D7a – Pista para velocípedes; Sinal D13a – Fim de pista para velocípedes 

 

No âmbito do Plano de Mobilidade Ciclável de Loulé - CicloLoulé recomenda-se a realização de dois acertos 
significativos no traçado que a Ecovia do Litoral efetua no concelho, bem como uma série de intervenções 
específicas para implementar e melhor adequar esta infraestrutura à rede ciclável municipal proposta. 

 

Figura 4.10 - Percurso existente a integrar na Ecovia do Algarve entre a Quinta do Lago e o Aeroporto de Faro 
 
Os acertos propostos procuram tornar o percurso da Ecovia do Algarve mais direto, confortável e apelativo para 
quem circula de bicicleta por esta infraestrutura, aproximando a Ecovia da Marina de Vilamoura (e retirando um 
desvio de 1,8 km) e efetuando uma alteração no percurso na Quinta do Lago, aproximando a Ecovia da praia e 
zonas mais centrais do empreendimento turístico e melhorando o acesso ao aeroporto de Faro, passando por áreas 
de grande valor paisagístico, ao longo da Ria Formosa. 

 

4.4 CICLOVIA ALMANCIL – QUINTA DO LAGO 

A denominada ciclovia que se encontra em construção entre Almancil e a Quinta do Lago apresenta um traçado, 
interseções com ruas locais e acessos particulares, afastamentos de segurança insuficientes ou mesmo inexistentes 
em relação aos objetos fixos como são os lancis, candeeiros e muros ou paredes laterais – que nestes últimos devia 
representar um afastamento mínimo de 1 metro23. 

                                                                 

23 REDE CICLÁVEL – PRINCIPIOS DE PLANEAMENTO E DESENHO. Pacote da Mobilidade. IMTT. 2011. 
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Figura 4.11 - Vista das obras da denominada ciclovia Almancil – Quinta do Lago 

Verifica-se ainda excessivas inclinações transversais no perfil da pista, e obstruções existentes em determinados 
pontos, designadamente candeeiros e sinalética vertical fixos no meio da ciclovia. Esta infraestrutura não assegura 
uma utilização segura e confortável como pista ciclável e não se vê uma resolução viável aproveitando o traçado 
existente. Recomenda-se a adaptação deste corredor a um passeio pedonal, substituindo a sinalética vertical 
existente D7a e D13f por sinais D7b, e efetuando os acertos necessários ao cumprimento do regulamento das 
acessibilidades a pessoas com mobilidade reduzida - Decreto-Lei 163/2006 de 8 de Agosto. 

 

Figura 4.12 - Sinal D7b – Pista para peões 

 

De acordo com os princípios do Plano de Mobilidade Ciclável de Loulé - CicloLoulé – prevendo os percursos mais 
diretos e cicláveis e servindo pontos de geração/atração de tráfego ciclável – recomenda-se um percurso entre 
Almancil e a Quinta do Lago utilizando a Rua Cristóvão Pires por esta estrada municipal funcionar como eixo 
estruturante de acesso ao Estádio Municipal de Almancil, duas escolas importantes (EB 2,3 Dr. António Sousa 
Agostinho em Almancil e a International School de São Lourenço) e as 3 grandes áreas turísticas da freguesia: Vale 
do Lobo, Vale Garrão e Quinta do Lago. Esta alteração permite aplicar os critérios utilizados para implementar a 
rede ciclável municipal conexa entre os diversos polos atractores e núcleos urbanos do concelho. 

 

4.5 VIA ALGARVIANA E PERCURSOS BTT 

A Via Algarviana é um caminho pedestre e BTT que atravessa o Algarve pelas serras do interior, numa extensão de 
301 km entre Alcoutim e Cabo São Vicente, passando pelo Norte do concelho de Loulé num percurso sinuoso de 
grande valor paisagístico mas sem utilidade como uma infraestrutura de mobilidade ciclável.  
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Figura 4.13 – Logótipo da “Via Algarviana” 

 

O interesse da Via Algarviana no âmbito do Plano de Mobilidade Ciclável de Loulé - CicloLoulé não é como uma 
infraestrutura de mobilidade ciclável, mas como um ponto de interesse turístico em si, que interessa interligar com 
os centros urbanos por onde passa este circuito (i.e. Alte, Benafim, Salir e Barranco Velho) e com a sede de 
concelho, Loulé, devido à sua situação estratégica, idealmente situada entre o litoral densamente povoado e 
economicamente mais dinâmico e o interior montanhoso, mais isolado. Não obstante as grandes diferenças de 
relevo e algumas inclinações mais difíceis para o ciclismo, devido ao menor volume de tráfego algumas das 
estradas existentes no setor montanhoso do concelho de Loulé oferecem condições para uma transformação rápida, 
económica e adequada para integrar a mobilidade ciclável entre os aglomerados urbanos da área da Serra e do 
Barrocal e entre estes e as áreas mais povoadas situadas no Sul do concelho, bem como as localidades nos 
concelhos vizinhos. Como infraestruturas fundamentais no desenvolvimento do turismo local, a integração do modo 
ciclável nestas estradas existentes servirá como elemento de acesso e atração não só à Via Algarviana como a 
outras amenidades turísticas e os aglomerados populacionais dispersos pela zona do Barrocal e da Serra. 

Além da Via Algarviana, a Divisão de Desporto da Câmara Municipal de Loulé tem vindo a desenvolver vários 
percursos BTT – atualmente contam-se 24 - cujas localizações e acessos serão integrados no Plano de Mobilidade 
Ciclável de Loulé - CicloLoulé, com sinalética apropriada para o acesso aos trilhos de bicicleta todo o terreno. 
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5  IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS POLOS GERADORES / ATRACTORES DE DESLOCAÇÕES 

 

 

“Nestes dias de mensagens e veículos sem alma, a bicicleta permite-nos sermos mais humanos, fazer a nossa 

cidade mais humana.” 

Ciclosfera#1 

 

 

Os principais locais de origem e destino para os utilizadores da bicicleta serão os mesmos espaços usados pela 
população em geral, nomeadamente equipamentos escolares, desportivos, de saúde, administração pública, zonas 
industriais e empresariais, grandes polos empregadores – o que em Loulé representa também os resorts / 
empreendimentos e locais de turismo, áreas comerciais e consolidadas dos núcleos urbanos, praias e outras 
localidades com interesse turístico, e ainda os interfaces de transporte como são as centrais de autocarros e 
estações ferroviárias. 

 

5.1 NÚCLEOS URBANOS 

É nos núcleos urbanos e na sua envolvente imediata onde se encontra a maioria das atividades que geram tráfego 
seja ele motorizado, ciclável ou pedonal, pois estes são os locais que apresentam o melhor potencial para serem 
acedidos de bicicleta por esta ser o modo de transporte mais rápido e eficaz no meio urbano e para distâncias 
inferiores aos 8 km24 A análise dos indicadores gerais de mobilidade do concelho descritos no PDM de Loulé em 
Revisão (Fase I -Volume VI – Redes) revela os núcleos onde há maior geração de viagens. A Figura 5.1 mostra as 
freguesias onde ocorre a maior e menor geração de viagens da população residente, no Concelho de Loulé, com 
base nos dados dos Censos de 2011. É no Litoral, onde também reside uma maior parte da população, que a 
maioria das viagens são geradas, nomeadamente em Loulé, Quarteira e Almansil. 

                                                                 

24 CIDADES PARA BICICLETAS, CIDADES DO FUTURO. Comissão Europeia. 2000. 
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Figura 5.1 - Geração de viagens dos residentes ativos e estudantes 2011 [Fonte própria, com base nos Censos 2011, INE] 

 
O quadro da repartição das viagens dos estudos de caracterização e diagnóstico preparados no âmbito da revisão 
do PDM de Loulé (Tabela 5.1) identifica os principais polos geradores de deslocações considerando a população 
ativa residente e a população estudantil, que junto com a população não residente que visita o concelho de Loulé 
são as populações consideradas mais propensas a utilizar a bicicleta como um meio de transporte no dia-a-dia.  

 

Tabela 5.1 – Repartição das viagens geradas por residentes ativos e estudantes – 1991, 2001 (Revisão do PDM de Loulé, 
Quadro 2-1) e 2011. 

Freguesias 
1991 2001 2011 

Activos Estudantes Total Activos Estudantes Total Activos Estudantes Total 

Almancil 2 572 888 3 460 4 450 1 350 5 800 4 608 1 774 6 382 

Alte 718 229 947 755 176 931 511 211 722 

Almeixial 225 41 266 150 43 193 99 23 122 

Benafim 360 126 486 544 100 644 302 116 418 

Boliqueime 1 824 497 2 321 1 889 600 2 489 1 707 752 2 459 

Loulé (São Clemente) 4 450 1 760 6 210 6 820 2 341 9 161 7 462 2 871 10 333 

Loulé (São Sebastião) 1 807 601 2 408 2 950 982 3 932 2 767 1 284 4 051 

Quarteira 4 098 1 665 5 763 8 200 2 660 10 860 9 102 3 892 12 994 

Querença 299 77 376 280 64 344 232 75 307 

Salir 1 253 350 1 603 1 095 275 1 370 893 303 1 196 

Tôr 302 80 382 357 93 450 273 118 391 

Total 17 908 6 314 24 222 27 490 8 684 36 174 27 956 11 419 39 375 

Fonte: Censos 1991, 2001 e 2011, INE 
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Na elaboração do Plano de Mobilidade Ciclável de Loulé - CicloLoulé são os núcleos urbanos de Loulé, 
Quarteira/Vilamoura, Almancil e Boliqueime que geram mais viagens entre a população residente e os locais mais 
próximos de onde existe uma maior densidade de atividades ligadas ao turismo, setor empresarial, serviços públicos 
e educativos, e onde a rede ciclável terá uma implementação mais abrangente, com a implementação de percursos 
cicláveis urbanos, periurbanos e interurbanos, bem como ligações destes núcleos para os concelhos vizinhos na 
faixa litoral, direcionando para os núcleos urbanos principais destes (i.e. Faro e Albufeira).  

 

5.2 O POTENCIAL MULTIMODAL DA BICICLETA 

Bicicleta + Ferrovia 

Apesar da fraca rede de transportes coletivos fora das cidades de Loulé e de Quarteira, as vantagens da topografia 
pouco acidentada da faixa do litoral, distâncias relativamente curtas entre os aglomerados principais aí situados e o 
clima ameno permitem que a mobilidade ciclável complemente as lacunas existentes na intermodalidade 
autocarro/comboio ou a localização periférica das estações ferroviárias. 

Por um lado a distância entre os núcleos urbanos e as estações ferroviárias é sempre inferior aos 8 km um forte 
potencial do modo ciclável em toda a área mais povoada do concelho, especialmente após estabelecer as 
acessibilidades seguras e confortáveis previstas no presente Plano – por outro lado as políticas nacionais de 
fomentar o transporte gratuito da bicicleta em todos os comboios suburbanos e regionais é uma medida ideal para 
usar a bicicleta em deslocações mais distantes para outras partes do Algarve ou do país. A anunciada 
implementação do transporte de bicicletas nos comboios intercidades, e eventualmente para os comboios Alfa ainda 
reforçará mais este potencial. Considera-se que estas medidas de promoção da multimodalidade implementada em 
toda a ferrovia nacional vão ao encontro das melhores práticas da promoção da multimodalidade bicicleta + ferrovia, 
favorecendo o uso da bicicleta aos passageiros dos comboios, aumentando a autonomia e velocidade de 
deslocação dos viajantes para os valores mais competitivos num raio de 8 km da estação. 

 

 
Figura 5.2 - Distâncias entre os principais aglomerados urbanos e as estações e apeadeiros ferroviárias (Revisão do PDM de 

Loulé) 

 

 



Plano de Mobilidade Ciclável de Loulé CICLOLOULÉ Fase I – Análise e Diagnóstico 

38 

Bicicleta + Autocarro 

A maior taxa de cobertura de transporte coletivo no concelho de Loulé é o transporte público rodoviário (i.e. 
autocarro), e apesar de haver pouca frequência e horários limitados no serviço de autocarros entre as localidades, 
os transportes urbanos da cidade de Loulé e de Quarteira apresentam um circuito abrangente dentro da área urbana 
e com uma frequência razoável nos dias úteis - cada 20 minutos entre as 07h40 e as 19h20. Em qualquer dos casos 
– transportes públicos interurbanos e transportes dentro dos dois maiores centros - propõe-se a transformação de 
todas as carreiras em Bike-Bus, permitindo o transporte de bicicletas gratuitamente em todos os autocarros, 
considerando um número máximo de acordo com a dimensão dos veículos utilizados e/ou a solução preconizada 
(p.ex. 2 bicicletas nas navetes urbanas, 4 a 6 nos autocarros interurbanos).  

A integração multimodal no funcionamento dos autocarros deverá procurar soluções simples e económicas no 
sentido de ter a maior cobertura territorial e horária possível.  

Considerando a atual situação de horário e frequência das carreiras apresentar limitações, o conceito Bike-Bus deve 
ser implementado em todas as carreiras de autocarro para assegurar que as zonas do interior - mais isoladas e 
situadas em território mais montanhoso e difícil para a utilização da bicicleta - tenham condições o mais próximo 
possível à igualdade de acesso à mobilidade ciclável em relação ao litoral de Loulé; estas condições são possíveis 
em parte através de um complemento multimodal amplo no serviço de transporte coletivo rodoviário. 

A implementação do serviço Bike-Bus como um serviço abrangente e generalizado no concelho de Loulé é uma 
medida de concretização fácil e económica, potenciando fortemente o uso da bicicleta especialmente como uma 
solução para as deslocações pendulares, por permitir deslocações a inúmeros destinos no concelho 
complementando a parte do trajeto mais longa e/ou cansativa e oferece o conforto e garantia de transporte 
alternativo para os utilizadores de bicicleta menos experientes e os turistas, em caso de cansaço ou 
desconhecimento do percurso. 
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Figura 5.3 – Distâncias e tempos de percurso em transportes coletivos de passageiros 2004/2005 (Revisão do PDM de Loulé, 
Figura 2-23) 

 

Novas conceções de transporte público alternativo que poderão vir a ser implementados no concelho de Loulé, 
como são os transportes flexíveis ou os táxi-bus, recomendados em áreas de baixa densidade populacional como é 
o setor Norte do concelho, também deverão estar preparados para transportar bicicletas a bordo ou em porta 
bicicletas acoplados ao veículo, assim aumentando o potencial multimodal da rede de transportes e a facilidade de 
deslocação de bicicleta para locais mais isolados. 
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6 IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS FLUXOS DE DESLOCAÇÃO E LINHAS DE DESEJO DOS 

UTILIZADORES DE BICICLETA E IDENTIFICAÇÃO DAS DIFERENTES CATEGORIAS 

 

 

“São Francisco é filosófica e politicamente uma cidade amiga da bicicleta, mas não geograficamente – as suas 

famosas colinas obrigam-nos a pensar duas vezes sobre algumas das deslocações pela cidade… A organização 

ciclista local publicou um maravilhoso mapa que mostra, pela intensidade do tom encarnado, a inclinação da rua. 

Uma rua colorida com um rosa claro equivale a uma inclinação suave, enquanto uma rua de cor encarnado escuro é 

uma grande colina a evitar… Afortunadamente, este mapa permite planear um trajeto isento de colinas ao relance. 

Nunca pensei, mas podemos delinear um percurso para e de qualquer lado e evitar as piores subidas – quase.” 

David Byrne, Bicycle Diaries 

 
 
 

6.1 FLUXOS DE DESLOCAÇÃO E LINHAS DE DESEJO DOS UTILIZADORES DE BICICLETA 

O forte investimento na infraestrutura rodoviária ao longo das últimas décadas tem sido orientado principalmente de 
acordo com os princípios e projeções de procura expectável do tráfego automóvel, dando prioridade à 
movimentação de grandes volumes de tráfego a deslocarem-se a altas velocidades, incompatíveis com a vivência 
humana na via pública – a pé ou de bicicleta - em vez de considerar que o mesmo volume de tráfego é passível de 
ser acomodado com velocidades mais moderadas, seguras e compatíveis com a atividade pedonal e ciclável25. Os 
investimentos na Variante da EN 396, o eixo Av. Carlos Mota Pinto/Av. Francisco Sá Carneiro em Quarteira, ou o 
projeto de remodelação da EN 125 são exemplos de obras monofuncionais baseados em princípios de procura 
centrados no automóvel.  

 
Figura 6.1 - Gráfico de G. Dupuy sobre o fator de exclusão inerente aos investimentos nas infraestrutura para automóveis: A 
relação entre as acessibilidades e a taxa de motorização, considerando pessoas com carro (motorizadas) e sem carro (não 

motorizadas)26 

 

A conceção de uma rede viária monofuncional – sem ter em conta outros potenciais utilizadores e uma integração 
urbana mais integradora - funciona como uma barreira para outros usos além das necessidades do automóvel, 
formando um fator de exclusão sobre as acessibilidades para a população de um determinado local. Só com uma 
mudança de prioridades, onde o paradigma de mobilidade e território passa a ser centrado nas pessoas e na sua 
vivência do espaço público, é que o ciclismo como meio de transporte será fortemente potenciado, e os fluxos de 
deslocação de bicicleta potenciados através de uma repartição modal mais equilibrada. 

                                                                 
25 SOBRE LA MOVILIDADE EN LA CIUDAD. Herce, M. 2009.  
26 INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE I, Herce, M. 
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Neste sentido, encarando a bicicleta como uma verdadeira alternativa ao automóvel, esta deve ser considerada um 
veículo de transporte, e os fluxos de deslocação e linhas de desejo dos utilizadores de bicicleta serão os mesmos 
que aqueles dos veículos motorizados e existentes através dos corredores rodoviários já construídos. A bicicleta 
deverá ser integrada na rede viária onde possível e com as devidas adaptações e acalmia de tráfego onde 
necessário, assumindo em pé de igualdade o direito aos acessos mais diretos, confortáveis e seguros com os outros 
modos de transporte. 

 

Figura 6.2 - Quarteira: Turistas a deslocarem-se em contramão ao longo da Av. Francisco Sá Carneiro entre o Parque de 
Campismo e o centro da cidade 

A bicicleta é o meio de transporte mais eficaz em consumos energéticos, sendo também o mais rápido nas 
deslocações em meio urbano para distâncias até aos 8 km27 e um meio de transporte viável para deslocações até 
aos 18-20 km em territórios com o relevo da faixa litoral de Loulé; um adulto em estado razoável de saúde alcança a 
distância de 18 km em 1 hora sem grande esforço físico. As distâncias entre os principais aglomerados urbanos e 
pontos de atração de Loulé na sua área litoral é inferior aos 18 km, bem como a distância entre Vilamoura e 
Albufeira, Almancil e a Universidade do Algarve, ou Quinta do Lago e o Aeroporto.  

É de referir que em todos os casos, o tempo de deslocação despendido à procura de estacionamento, e a ocupação 
espacial para estacionamento é significativamente inferior para quem se desloca de bicicleta, o que torna este meio 
de mobilidade especialmente útil no acesso aos locais de maior concentração de atividades como são as praias e 
centros turísticos no Verão, e os centros urbanos do concelho. 

 

6.2 IDENTIFICAÇÃO DAS DIFERENTES CATEGORIAS DE UTILIZADORES DE BICICLETA 

Os ciclistas não são todos iguais, nem se deslocam com o mesmo objetivo ou a mesma frequência. Em relação aos 
automobilistas, os utilizadores de bicicleta conhecem mais alternativas de percursos, e em relação ao peão, as suas 
deslocações abrangem uma área mais extensa.  

É possível identificar diferentes categorias de utilizadores de bicicleta, em função dos níveis de experiência, das 
diferentes perceções de risco e perigo e dos comportamentos quando inseridos na circulação viária28. Torna-se 
necessário que o planeamento de redes cicláveis tenham em conta o público-alvo dos seus utilizadores, consoante 
o motivo/objetivo das deslocações. 

Na Tabela 6.1 são apresentadas as características de diferentes categorias de ciclistas, sugeridos pelo 
Departamento de Transportes Escocês e Centro de Investigação de Tráfego Rodoviário Belga. 

 

                                                                 
27 CIDADES PARA BICICLETAS, CIDADES DO FUTURO. Comissão Europeia. 2000. 
28 REDE CICLÁVEL – PRINCIPIOS DE PLANEAMENTO E DESENHO. Pacote da Mobilidade. IMTT. 2011. 
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Tabela 6.1 - Categorias de ciclistas e suas características (IMTT, 2011, p. 7) 

Ciclista frequente 

• Experiente e geralmente consciente dos seus direitos e obrigações e apresenta, 
habitualmente, boa condição física;  

• Utiliza a bicicleta nas suas deslocações quotidianas;  

• Sente-se confortável na presença de tráfego motorizado, aceitando as tipologias de percursos 
cicláveis banalizados ou com separação visual (faixa ciclável); 

• Habitualmente, considera que os percursos segregados penalizam a sua deslocação e criam 
situações adicionais de conflito, em particular com peões, e insegurança 

Ciclista ocasional 

• Com conhecimento prático, no entanto, a possível falta de experiência e/ou agilidade não lhe 
permite sentir-se confortável em todas as situações, em particular na presença de tráfego 
motorizado intenso que pratica velocidades elevadas;  

• Nesta categoria podem incluir-se adultos menos experientes ou mais idosos e ainda adultos 
que transportam crianças;  

• Sente-se mais confortável e mais seguro em vias com volumes de tráfego muito reduzidos ou 
utilizando pistas cicláveis (segregadas); 

Ciclista pouco 
experiente 

• Apesar de apto fisicamente, apresenta conhecimento prático reduzido, é pouco experiente e 
muitas vezes revela inconsciência face aos potenciais perigos;  

• Nesta categoria podem incluir-se os "ciclistas de domingo", as crianças e os jovens mais 
inexperientes, que desconhecem os direitos e obrigações de um ciclista; são impulsivos e 
facilmente distraídos. 

Adaptado das Fontes: Cycle Infrastructure Design, Department for Transport, 2008 e Guide de bonnes pratiques pour les aménagements 

cyclables, Centre de Recherches Routières, Bélgica, 2009. 

 
Na tabela seguinte apresenta-se a descrição das deslocações com diferentes motivos. 
 

Tabela 6.2 - Descrição das deslocações em bicicleta com diferentes objetivos (IMTT, 2011, p. 7) 

Quotidiano 
• Viagens casa-trabalho, casa-escola e viagens relacionadas com compras e lazer; 

• Podem ser combinadas ou não com o transporte público e correspondem essencialmente a 
viagens urbanas ou periurbanas, regulares, frequentes, periódicas; 

Desporto 

• Correspondem sobretudo a deslocações em estrada (estradas nacionais, municipais) onde a 
velocidade pode ser mantida; 

• No caso de praticantes do BTT podem ser utilizadas estradas de terra, trilhos de terra ou 
trilhos em montanha; 

Recreio e Lazer 
• Corresponde a viagem de proximidade (saída em grupo), itinerário ou percurso turístico; 

• Utiliza principalmente os caminhos em «sítio próprio», como ciclovias, ecopistas, ou percursos 
com baixo nível de tráfego. 

Adaptado da Fonte: Guide de bonnes pratiques pour les aménagements cyclables, Centre de Recherches Routières, Bélgica, 2009. 
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7 IDENTIFICAÇÃO DAS DISFUNÇÕES EXISTENTES: CONFLITOS COM TRÁFEGO 

MOTORIZADO, BARREIRAS FÍSICAS, DESVIOS, SEGURANÇA, PERDAS DE TEMPO, 
DESCONFORTO, E OUTROS 

 

 

 

“Quando as velocidades aumentam, a adaptação dos padrões de vida aos veículos fica cada vez mais tirânica.” 

Ivan Illich, Tools for Conviviality 

 

 

Encarando a mobilidade ciclável como uma verdadeira alternativa à mobilidade baseada no transporte individual 
motorizado a implementação de uma rede ciclável municipal implicará uma série de medidas seguindo a hierarquia 
de tomada de decisão relativo aos percursos cicláveis a planear, considerando as soluções na seguinte ordem de 
acordo com o manual do IMTT: Rede Ciclável – Princípios de Planeamento e Desenho:  

“1º Redução dos volumes de tráfego motorizado,  

 2º Redução das velocidade de circulação motorizada,  

 3º Tratamento das interseções e gestão do tráfego,  

 4º Redistribuição do espaço afeto à circulação motorizada 

 5º Implementação de pistas cicláveis  

 6º Conversão de passeios em espaços partilhados entre peões e ciclistas”29 

 
Esta hierarquia serve de referência ao que se pretende integrar no conceito de rede ciclável pretendido, como 
elemento comparativo à rede rodoviária existente e as suas disfunções na ótica do utilizador da bicicleta. As 
condições da rede viária e a ocupação territorial observada no concelho de Loulé requerem a implementação de 
pistas cicláveis nos locais onde se verifica disfunções devido ao desenho da estrada, excessos de velocidade e 
volume de tráfego incompatível com a circulação de bicicleta em segurança e conforto, nomeadamente os seguintes 
locais: 

 

7.1 ACESSO A LOULÉ NA VARIANTE EN 396 / AV. ANDRADE DE SOUSA 

Atualmente não existe uma entrada em Loulé para um ciclista que aceda à cidade pela antiga EN 396 proveniente 
de Quarteira, da estação de comboio de Loulé, ou de Boliqueime. A antiga EN 396 apresenta um percurso direto 
adequado ao uso da bicicleta, e o volume de tráfego reduziu-se significativamente com o desvio de grande parte do 
tráfego para a Variante. Entretanto com a construção da Variante, o acesso desde a rotunda da Zona Industrial de 
Loulé para a Av. Andrade de Sousa foi anulado para peões e bicicletas, obrigando a efetuar um desvio incómodo e 
inseguro, passando junto de duas saídas de acesso a uma via rápida (a Variante da EN 396) e aumentando a 
distância do trajeto desnecessariamente. 

                                                                 

29 REDE CICLÁVEL – PRINCIPIOS DE PLANEAMENTO E DESENHO. Pacote da Mobilidade. IMTT. 2011. 
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Figura 7.1 - Impasse para bicicletas e peões no acesso principal a Loulé desde Boliqueime e Quarteira considerando o caminho 
mais direto 

Propõe-se a redistribuição do espaço afeto à circulação motorizada na saída Norte-Sul da Variante da EN 396 para 
a Zona Industrial, estreitando a via de circulação automóvel na faixa da saída para uma largura de 3,00 m e 
introduzindo uma pista ciclável bidirecional com 2,20 m de largura sobre a berma e parte da via existente, 
complementada com um separador com 0,50 m de largura entre a rotunda da Zona Industrial e a paragem de 
autocarros urbanos n.º 8 na Av. Andrade de Sousa. Esta ciclovia permitiria uma entrada direta em Loulé, fechando o 
percurso ciclável estruturante entre Quarteira e Loulé que passa junto de vários pontos atractores entre as duas 
localidades, nomeadamente as piscinas do AquaShow, o cruzamento das Quatro Estradas, a estação ferroviária de 
Loulé/Quarteira, a Zona Industrial de Loulé, e ainda oferece uma ligação a 2 percursos cicláveis importantes, um 
direto para Boliqueime e outro direto para a vertente Norte de Vilamoura. 

 

7.2 CENTRO DE ALMANCIL: CRUZAMENTO DA AV. 5 DE OUTUBRO E RUA DO VALE FORMOSO (EM 

521) 

A entrada em Almancil, de quem vem de Loulé é feita pela Rua do Vale Formoso, uma rua com um potencial de 
qualidade urbana elevado, mas que em virtude do grande volume de tráfego, elevadas velocidades ali praticadas e 
estacionamento desregulado, é cada vez mais um local onde o comércio definha. Esta rua termina num cruzamento 
com a Av. 5 de Outubro, dotado de semáforos, e onde os congestionamentos são uma constante. Urge implementar 
medidas de acalmia de tráfego nesta entrada da vila, forçando a redução das velocidades, quer por instalação de 
passadeiras sobre-elevadas, quer pelo redesenho do perfil da rua. O estreitamento desta permitiria alargar os 
estreitos passeios, contemplando ainda assim alguns lugares de estacionamento. Esta acalmia seria acompanhada 
pela introdução de vias banalizadas - pintura de “sharrows”- transmitindo a mensagem de que a bicicleta tem lugar 
neste local. 

 
Figura 7.2 – Cruzamento da Rua do Vale Formoso e Av. 5 de Outubro, Almancil 
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Recomenda-se que o cruzamento semaforizado da Rua do Vale Formoso e Av. 5 de Outubro seja transformado 
numa pequena rotunda, assegurando maior fluidez do tráfego e velocidades mais adequadas ao meio urbano (≤30 
km/h) e permitindo deste modo o alargamento dos passeios atualmente subdimensionados em vários locais; o 
alargamento dos passeios assegura igualmente um melhor aproveitamento destes para o comércio e restauração 
locais. A rotunda proposta deverá ter raios de viragem bem demarcados, permitindo um escoamento calmo nas 
horas de maior tráfego, ao mesmo tempo que obriga à redução das velocidades nos períodos de menor 
congestionamento. 

 

7.3 EIXO AV. CARLOS MOTA PINTO / AV. FRANCISCO SÁ CARNEIRO EM QUARTEIRA 

A Avenida Carlos Mota Pinto e a Avenida Francisco Sá Carneiro apresentam uma dimensão francamente ampla, e 
uma importância significativa na cidade. Há aqui uma oportunidade de introduzir a bicicleta em via própria, alargar 
os passeios que não cumprem a legislação em vigor, considerando uma intervenção relativamente reduzida. As vias 
laterais estão sobredimensionadas, e podem perfeitamente ser reduzidas com o aumento do passeio por um lado, e 
com o reposicionamento do estacionamento do outro. Deste modo, entre o referido estacionamento e as vias 
centrais, sobra espaço para a construção de uma pista ciclável segregada bidirecional, a implementar em ambos os 
lados da Avenida. Os níveis de serviço que uma infraestrutura destas permite, podem tornar o recurso à bicicleta 
nesta cidade como uma escolha ainda mais vantajosa, diminuindo acentuadamente o tráfego automóvel e a 
sinistralidade rodoviária associada a este. 

 

Figura 7.3 - Faixa lateral da Av. Francisco Sá Carneiro, Quarteira 

 

7.4 EM 527 

A Estrada Municipal 527 estabelece a ligação entre a Quarteira e Almancil, sendo a continuação da Av. Francisco 
Sá Carneiro / Estrada da Fonte Santa em Quarteira. Esta via apresenta um percurso com várias curvas e um 
elevado volume de tráfego e velocidades médias geralmente acima dos 50 km/h, apesar da existência de alguns 
semáforos de controlo de velocidade. Fora dos núcleos urbanos esta estrada passa por várias localidades 
apresentando uma condição periurbana de “sprawl” continuo, com inúmeras edificações dispersas pelo território. 

Fora dos núcleos de Quarteira e Almancil a faixa de rodagem da EM 527 e o espaço envolvente não apresentam 
suficiente área para a construção de uma pista ciclável ou a integração de uma faixa ciclável, sem ter que recorrer a 
medidas dispendiosas e um reperfilamento e reordenamento do tráfego no sentido de assegurar acalmia de tráfego 
e redução de volumes em vários segmentos. As inúmeras entradas e saídas provenientes dos edifícios e 
propriedades disseminados ao longo da via dificultam a implementação de um percurso ciclável seguro e confortável 
para os utilizadores de bicicleta, situação agravada pelo percurso sinuoso com várias curvas “cegas”. 
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7.5 EN 125 

Ao longo dos anos, a Estrada Nacional 125 tem sido alvo de inúmeras intervenções, quase sempre com um único 
objetivo – aumento de capacidade. Não sendo um eixo sob a ação da Câmara Municipal de Loulé, urge que esta 
política cesse com a maior brevidade, pois os rasgos que têm sido infligidos nas povoações onde a mesma passa, 
são cada vez mais fraturantes e perigosos. Ao invés de se transformar a EN 125 numa via rápida dentro das 
localidades, esta deve recuperar ao seu caracter de “rua”. As linhas de desejo das populações não se mudam por 

decreto, nem por barreiras, vedações ou pontes aéreas. A pedonalidade universal deve ser garantida, bem como a 
possibilidade de circulação em bicicleta.  

Esta reconversão poderá ser lenta e em alguns casos de implementação difícil, assim recomenda-se criar ao longo 
de toda a EN 125, uma pista ciclável segregada e unidirecional em ambos os sentidos. As experiências recolhidas 
nos países onde a bicicleta tem uma expressão significativa, apontam no sentido da construção destas pistas 
cicláveis junto das vias principais, ao invés das remeter para percursos secundários que nunca terão a mesma 
procura.30 A procura neste caso existe apenas na forma do automóvel, e as referidas experiências noutros países, 
confirmam que geralmente essa procura se mantém, mesmo quando o veículo é a bicicleta. 

 

7.6 INTERIOR DO CONCELHO DE LOULÉ  

A Norte do eixo Loulé – Boliqueime o relevo apresenta-se progressivamente mais montanhoso quanto mais se 
afasta do litoral, com a maioria das estradas e caminhos entre as localidades apresentando muitos segmentos com 
inclinações superiores aos 5%, declives geralmente considerados impróprias para a circulação de bicicletas exceto 
em trajetos curtos31. Como agravante às condições para impulsionar a utilização da bicicleta, na zona interior do 
concelho - o Barrocal e a Serra - os aglomerados populacionais encontram-se mais dispersos e distantes entre si do 
que se verifica no litoral e existem menos opções de estradas e caminhos entre estes aglomerados e uma 
densidade populacional reduzida, com menos apoios disponíveis para utilizadores de bicicleta.  

 

Tabela 7.1 - Descrição dos declives e aptidão de um percurso ciclável (IMTT, 2011, p. 13) 

Declive Aptidão 

0 – 3% 
terreno considerado plano; 
aptidão total para a circulação em bicicleta. 

3 – 5% 
terreno pouco declivoso; 
satisfatório para a circulação de bicicleta. 

5 – 6% aceitáveis percursos até 240m 

7% aceitáveis percursos até 120m 

8% aceitáveis percursos até 90m 

9% aceitáveis percursos até 60m 

10% aceitáveis percursos até 30m 

>11% aceitáveis percursos até 15m 

Fonte: CEAP - Centro de Estudos de Arquitetura Paisagista. Critérios de aptidão ciclável adotados no Plano Almada Ciclável, 2004; Guide for 

development of bicycle facilities, AASHTO, Estados Unidos, 1999. 

 

Não obstante a predomínio de áreas montanhosas, existem diversos fatores que podem favorecer a utilização da 
bicicleta na área interior de Loulé, nomeadamente a existência de alguns vales onde o terreno é pouco ou 
moderadamente declivoso e um volume de tráfego motorizado reduzido, mesmo nas estradas principais entre as 
principais localidades e nos acessos à sede de concelho Loulé. A junção destes fatores positivos é determinante em 

                                                                 

30 BICYCLE HIGHWAYS' HELP SAVE HEALTHCARE COSTS IN NORTHERN EUROPE. EuroActiv.com. 2013.05.04 
31 REDE CICLÁVEL – PRINCIPIOS DE PLANEAMENTO E DESENHO. Pacote da Mobilidade. IMTT. 2011 
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definir percursos cicláveis entre os principais aglomerados urbanos, aproveitando a infraestrutura rodoviária 
existente, complementando esta com medidas básicas para a integração do modo ciclável na via (i.e. vias 
banalizadas de coexistência entre modos motorizado e ciclável).  

Neste sentido, propõe-se as seguintes transformações de implementação rápida e económica de uma rede ciclável 
no interior do concelho de Loulé: 

· Sistema adequado de sinalização vertical e horizontal (i.e. pintura indicativa da presença de utilizadores 
de bicicleta) dentro e fora dos núcleos urbanos, incluindo um sistema de wayfinding a definir distâncias e 
acessos às localidades, pontos de interesse, percursos BTT e Via Algarviana; 

· Medidas de acalmia de tráfego em pontos estratégicos como são as aproximações, entradas e interior dos 
aglomerados urbanos nas localidades, e ainda em segmentos de estrada potencialmente perigosos para 
os utilizadores da bicicleta fora das localidades. Observa-se que atualmente algumas medidas de acalmia 
de tráfego já existem, (lombas e sinais de controlo de velocidade nas aproximações aos núcleos urbanos), 
entretanto medidas complementares serão requeridas para assegurar a integração do modo ciclável na 
via; 

· Introdução de medidas de multimodalidade básicas, introduzindo o serviço Bike-Bus nas carreiras de 
autocarros do concelho e integrando a componente multimodal em eventuais serviços de transportes 
flexíveis, através de carros táxi-bus equipados com suporte para transporte de bicicletas. 

As dificuldades existentes para a adoção de mobilidade ciclável na área do Barrocal e da Serra podem ser em 
grande parte atenuadas com a introdução das medidas propostas porque várias estradas existentes no setor 
montanhoso do concelho de Loulé oferecem condições para uma transformação rápida, económica e adequada 
para melhorar significativamente a integração do modo ciclável. A integração do modo ciclável nestas estradas é 
elemento essencial no desenvolvimento do turismo ciclável através de melhorias de acesso aos núcleos urbanos e 
centros de atração do interior, à Via Algarviana e aos circuitos BTT. 

A componente da comunicação sobre a implementação e existência destes percursos jogará um papel 
indispensável na participação e informação da população local, através de eventos, atividades e elementos 
informativos, bem como na informação aos visitantes e turistas através de mapas e folhetos informativos. 

 
Figura 7.4 – Estrada Municipal 524 entre Tor e Benafim 
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8  CARACTERIZAÇÃO DAS VELOCIDADES PRATICADAS PELOS VEÍCULOS MOTORIZADOS 

 

 

“Estar dentro de um carro pode dar a sensação de segurança, mas quando toda a gente conduz, a cidade fica 

menos segura.” 

David Byrne, Bicycle Diaries 

 

 

O concelho de Loulé caracteriza-se por ter uma elevada taxa de motorização em relação ao resto de Portugal, já por 
si um dos países mais motorizados no mundo32. As opções municipais de investimento, aliadas às políticas 
nacionais para os transportes e mobilidade das últimas gerações direcionaram grande parte dos recursos públicos 
para a construção de acessibilidades rodoviárias num modelo de desenvolvimento centrado no automóvel. O 
resultando foi a generalização de eixos rodoviários previstos para assegurar o maior fluxo de tráfego a altas 
velocidades, cobrindo a maior distância do território possível, e sempre pensados à escala do automóvel - da 
necessidade de velocidade, escoamento de tráfego motorizado e segurança dos automobilistas - em vez de 
considerar a integração das acessibilidades da população no meio urbano, à escala da pessoa. 

 

8.1 A REDE VIÁRIA ENTRE OS NÚCLEOS URBANOS 

Em Loulé verifica-se uma rede de estradas extensivamente implementada ao longo da faixa do litoral, onde a 
densidade populacional é maior e a ocupação do território é mais intensa, esta faixa estende-se entre o eixo 
Boliqueime – Loulé (EN 270) a Norte até ao mar e entre os limites municipais a Nascente, com Faro e a Poente com 
Albufeira. Nesta área passa dois dos principais eixos estruturantes nacionais, um com características de 
autoestrada (A22) o outro, uma estrada nacional com segmentos de via rápida, a EN 125 e com um projeto de 
remodelação desenvolvido para maiores fluxos de tráfego automóvel e assegurar velocidades mais constantes. 
Também diversas estradas de carater regional e municipal como a variante da EN396 e a Circular de Loulé 
apresentam características de via rápida, bem como diversas avenidas em pleno meio urbano consolidado, 
construídas para dar resposta a grandes fluxos de tráfego e assegurar velocidades relativamente altas, 
designadamente a Av. do Parque das Cidades em Loulé, o Eixo Av. Carlos Mota Pinto - Av. Francisco Sá Carneiro e 
início da EM 527-2 já no limite de área urbana consolidada de Quarteira.  

No que diz respeito ao uso da bicicleta, estes eixos apresentam a solução mais direta de interligar os diversos 
núcleos urbanos, interfaces e pontos de atração da área mais densamente povoada do concelho de Loulé, 
entretanto devido às características das vias e às velocidades praticadas, determinados segmentos não permitem 
as adaptações necessárias para se converterem em vias partilhadas com percursos cicláveis, outras necessitam de 
intervenções de pouca complexidade para permitir percursos cicláveis legíveis, seguros e confortáveis. 

A existência de dispositivos para limitar a velocidade excessiva em estradas desenhadas exclusivamente para 
tráfego motorizado, designadamente acessórios como bandas sonoras, semáforos de controlo de velocidade e a 
integração de rotundas em determinados pontos não resolve o problema da coexistência com peões e bicicletas na 
via. O desenho e dimensionamento destas vias – que são estruturantes no município de Loulé - geralmente induz os 
veículos motorizados a circular em velocidades altas e incompatíveis com a segurança das pessoas que se 
deslocam a pé ou de bicicleta devido ao perfil da faixa de rodagem, largura das vias e em especial aos raios de 
curvatura nas entradas, saídas e interseções da estrada; a existência de diversas interseções desniveladas ainda 
agrava mais a situação para a circulação pedonal e ciclável. 

 

                                                                 

32 WHICH COUNTRIES OWN THE MOST CARS? DriveSteady, 2011. 
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8.2 TIPOLOGIA DE PERCURSOS CICLÁVEIS 

Na análise às vias mais diretas a interligar os diversos núcleos urbanos da faixa mais densamente povoada do 
concelho de Loulé, verifica-se que as velocidades praticadas são geralmente acima dos 50 km/h em maioria das 
vias de grande envergadura construídas ou remodeladas nos últimos 30 anos (ex: reperfilamento da EN 125, 1987; 
A22, 1992, Variante EN 396, 2007), velocidade esta a partir do qual torna-se incompatível integrar a circulação de 
bicicletas com o tráfego motorizado em segurança e conforto. Já dentro dos aglomerados urbanos a caracterização 
das vias, velocidades praticadas e volume de tráfego apresenta uma maior variedade. 

 
Figura 8.1 - Rede viária na faixa litoral do concelho de Loulé (Revisão do PDM de Loulé) 

 

8.3 REDE CICLÁVEL ENTRE OS NÚCLEOS URBANOS E ZONAS PERIURBANAS 

A preferência por aproveitar a rede viária existente como modelo estruturante advêm de diversas vantagens, em 
especial porque as estradas principais entre localidades já aproveitam o caminho mais direto e já incluem uma série 
de apoios comerciais, restauração e hoteleiros de grande utilidade para os utilizadores de bicicleta. O 
aproveitamento da rede viária é geralmente reconhecido como uma boa prática por diversos especialistas 
internacionais e o manual de referência português33 no que concerne a implementação de uma rede ciclável, em 
especial devido aos seguintes fatores identificados no documento sobre redes cicláveis do IMTT: 

· aproveitamento da infraestrutura existente 
· consumo de espaço nulo ou muito reduzido 
· custos de execução reduzidos 
· rapidez de concretização 
· facilidade de manutenção 
· boa integração nas interseções, os ciclistas são mais visíveis 
· efeito da redução de velocidade do tráfego motorizado, melhorando o nível de segurança no 

ambiente rodoviário e criando uma gradual mudança de mentalidade 

As inúmeras vantagens de partilhar a via pública, onde a circulação de bicicleta circula em coexistência com o 
tráfego motorizado através da implementação de vias banalizadas, e a integração parcial do tráfego ciclável através 
da definição de faixas cicláveis que aproveitam a estrada existente mas são sinalizadas e visualmente separadas do 
tráfego motorizado, ou no limite balizadas deste, representarão a maioria da rede ciclável a implementar no 
concelho de Loulé.  

                                                                 

33 REDE CICLÁVEL – PRINCIPIOS DE PLANEAMENTO E DESENHO. IMTT. 2011. 
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Algumas das estrada municipais secundárias volumes médios de tráfego suficientemente baixos (menos de 8.000 
veículos por dia) e velocidades médias reduzidas permitem a coexistência da circulação de bicicleta em segurança e 
conforto o tráfego motorizado através de sinalização horizontal e vertical própria e por vezes com a introdução de 
um reduzido número de intervenções de acalmia de tráfego estrategicamente localizadas. Estas soluções integradas 
são a opção preferencial para a área a Norte do eixo Boliqueime – Loulé devido ao menor volume de tráfego e 
densidade populacional, e para vários percursos secundários e terciários da faixa litoral, onde é viável o seu 
aproveitamento e apresentem o percurso mais direto entre dois núcleos urbanos e/ou pontos de atração. A 
integração de percursos cicláveis em estradas nacionais desclassificadas ou estrada municipais secundárias ou 
mesmo terciárias apresenta a dupla vantagem de oferecer soluções de mobilidade cicláveis seguras e confortáveis 
de implementação extremamente económica, bem como potenciar fortemente a oferta de percursos turísticos a 
efetuar de bicicleta, aumentando a permeabilidade do turismo pelo território do concelho que habitualmente é menos 
percorrido. 

As pistas cicláveis completamente segregadas serão soluções pontuais a implementar em determinados locais onde 
não é seguro ou confortável, ou onde não existem as condições físicas para a integração de uma via banalizada ou 
de uma faixa ciclável. A rede ciclável de Vilamoura, toda desenvolvida num conceito de segregação será 
complementada com vias banalizadas ou faixas cicláveis onde se verifica fragilidades no funcionamento da rede 
ciclável existente como um infraestrutura de mobilidade alternativa ao tráfego motorizado.  

 

 
Figura 8.2 - Tipologia do percurso ciclável de acordo com o volume e velocidade real do tráfego (National Cycle Manual, Irlanda.) 

 

Entre os diversos exemplos de boas práticas e recomendações avaliados para a escolha da tipologia do percurso 
ciclável mais adequado ao funcionamento do tráfego rodoviário, estradas e ocupação do espaço urbano verificados 
em Loulé foram tomadas em consideração as recomendações do Pacote da Mobilidade do IMTT, e em maior 
pormenor o National Cycle Manual irlandês, o Guide de Bonnes Pratiques pour les Aménagements Cyclables belga, 
e ainda os critérios de planeamento de redes cicláveis do PDM de Lisboa, interpretados como referência 
complementar à natureza, tipologia e a largura da via e da morfologia urbana ou territorial em estudo. O PDM de 
Lisboa define as três tipologias de percurso a serem implementadas na maior cidade portuguesa de acordo com 
critérios de planeamento baseados em volume e velocidade de tráfego, com valores coincidentes com os outros 
manuais mencionados, de referência muito útil e sempre a considerar caso-a-caso e a adaptar com alguma 
flexibilidade às condições locais, boas práticas de concretização da rede ciclável, aproveitamento da infraestrutura 
existente, e assegurar os percursos mais diretos e convenientes para os utilizadores de bicicleta acima dos valores 
do volume e velocidade de tráfego unicamente: 
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Tabela 8.1 - Anexo VIII do PDM de Lisboa – Critérios de Planeamento das Redes Cicláveis 

Circulação de bicicletas 
Volume de tráfego 
(TMDA 2 sentidos) 

Velocidade do tráfego 
Rodoviário (/h) 

Via banalizada < 8.000 < 30 

Faixa Ciclável 
> 8.000 e < 12.000 < 30 

< 12.000 > 30 e < 50 
Pista ciclável > 12.000 > 50 

 

8.4 INTEGRAÇÃO CICLÁVEL E ACALMIA DE TRÁFEGO NOS NÚCLEOS URBANOS 

Dentro dos núcleos urbanos, áreas com a morfologia construída consolidada e onde a rua e os espaços públicos 
disponíveis tendem a estar bem delimitados pelo edificado, interessa garantir o maior aproveitamento espacial 
possível para as atividades humanas, assegurando a segurança e conforto das pessoas e acessibilidades pedonais 
e com dimensões ergonómicas adequadas ao uso universal, indistintamente de idade, condição física ou social34. 
Sendo assim a bicicleta é o veículo de transporte que melhor se adequa às condicionantes físicas do meio urbano, 
ocupando pouco espaço para circulação e estacionamento, utiliza tecnologia de fácil uso e manutenção, não é 
poluente, não faz ruido e circula a velocidades mais seguras e compatíveis com a vivência humana na cidade do 
que o tráfego motorizado. É devido às suas reduzidas dimensões e velocidades adequadas à cidade que a bicicleta 
é modo de transporte mais eficaz, mas também mais rápido e fácil de estacionar no meio urbano, considerando 
distâncias até aos 5 – 8 km. 

 
Figura 8.3 - Comparação dos tempos de deslocação numa distância de 5 km 35 

 

A estrutura viária dentro dos núcleos urbanos é uma rede existente que pretende-se aproveitar para a 
implementação da rede ciclável local, funcionando em articulação com as ligações fora dos núcleos urbanos para 
outros pontos de atração e outros aglomerados urbanos. A solução de integrar a circulação de bicicleta em 
coexistência com o tráfego motorizado é a mais lógica, não só pela preexistência da rede viária urbana e a escassez 
de espaço público disponível e para assegurar autonomia e área aos percursos pedonais, mas também pela 
facilidade de implementação, rapidez de concretização, reduzido investimento necessário e efeito de acalmia do 
tráfego motorizado inerente à integração do modo ciclável. A implementação de vias banalizadas para circulação do 
tráfego ciclável e motorizado em coexistência será a tipologia de percurso ciclável mais adequada para a maior 
parte dos núcleos urbanos do concelho de Loulé - e pontualmente a inserção de faixas cicláveis ou mesmo pistas 
cicláveis, onde o volume e velocidade do tráfego assim o requerem, como por exemplo na Av. Francisco Sá 
Carneiro em Quarteira. 

A maioria dos principais eixos viários dentro dos aglomerados urbanos apresenta características adequadas à 
integração de tráfego em coexistência, requerendo em todos os casos a sinalização horizontal e vertical apropriada, 
complementada com medidas de acalmia do tráfego motorizado. Estas medidas deverão ser articuladas com os 
percursos acessíveis existentes e previstos na via pública, no sentido de melhorar as condições de segurança e 
conforto para os utilizadores mais vulneráveis: velocípedes e peões. 

                                                                 

34 Decreto-Lei 163/2006 de 8 de Agosto. NORMAS TÉCNICAS PARA AS ACESSIBILIDADES.  
35 CIDADES PARA BICICLETAS, CIDADES DO FUTURO. Comissão Europeia. 2000. 



Plano de Mobilidade Ciclável de Loulé CICLOLOULÉ Fase I – Análise e Diagnóstico 

55 

Pretende-se melhorar as condições do modo bicicleta com a integração da rede ciclável nos eixos viários dentro das 
localidades com o resultado previsto de aliviar o volume de tráfego motorizado existente e as velocidades praticadas 
por este. Esta distribuição de modos mais equitativa traduzirá numa partilha mais equilibrada do espaço urbano, 
com a consequente melhoria da qualidade do ambiente, segurança e conforto para as pessoas. 

É no contexto de análise das vias mais problemáticas no que concerne a segurança dentro do espaço urbano que 
interessa analisar os atropelamentos nos principais eixos viários de Loulé e de Quarteira, conforme já foi abordado 
em sessões de trabalho relacionadas com o Plano de Mobilidade Sustentável de Loulé no passado recente. Uma 
análise dos atropelamentos verificados nas vias principais onde se pretende integrar percursos cicláveis sugerirá 
onde se deve prever medidas de acalmia de tráfego e quais os tipos de medidas que mais adequados para o efeito. 

 

 
Figura 8.4 - Workshop do Plano de Mobilidade Sustentável de Loulé 
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Figura 8.5 - Workshop do Plano de Mobilidade Sustentável de Loulé 
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9 DESAFIOS E OPORTUNIDADES 

 

"A bicicleta preenche a lacuna no espetro de opções de mobilidade verde entre andar a pé e apanhar um autocarro, 

sem a qual é difícil imaginar uma cidade realmente sustentável." 

Lynn Sloman, Car Sick - Solutions for our Car-addicted Culture 

 

Concluída a fase de diagnóstico do Plano de Mobilidade Ciclável para o Concelho de Loulé, apresenta-se uma 
síntese dos pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças associadas à situação existente e à 
oportunidade de aumento das deslocações em bicicleta no Concelho. 

 

9.1 MATRIZ SWOT 
Tabela 9.1 – Matriz SWOT 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

· Clima vantajoso para deslocações em bicicleta 
· Prática de BTT e Ciclismo dentro do Concelho, existindo equipas e 

grupos formados em Loulé 
· Existência de um Sistema de Bicicletas de Uso Partilhado em 

Vilamoura 
· Existência de uma rede ciclável integrada em Vilamoura 
· Potencial turístico - a rede europeia de cicloturismo “EuroVelo”, na 

Ecovia que integra a “Rota Atlântica”, passa pelo Concelho de Loulé, 
potenciando assim o turismo europeu com destino a Portugal e ao 
Algarve 

· Cultura de respeito pela bicicleta 
· Potencial complementaridade com os transportes coletivos 
· Benefícios ambientais e energéticos 
· Distâncias inferiores a 10 km entre os núcleos urbanos principais  
· Densidade de núcleos urbanos e pontos de atração turísticos (na 

zona do litoral) 
 

· Insegurança na rede viária, nomeadamente fora 
das localidades 

· Sociedade ainda muito dependente do automóvel  
· Valorização política de estratégias centradas no 

automóvel como meio de mobilidade, i.e. isenção 
de portagens na A22, atual remodelação da 
EN125, estacionamento gratuito junto das praias e 
centros urbanos 

· Status do automóvel entre alguns segmentos da 
sociedade 

· Legislação nacional desfavorável aos utilizadores 
mais vulneráveis (Código da Estrada) 

· Opções que permitam intermodalidade com 
bicicleta 

· Assimetria entre o Litoral e o Interior do Concelho 
no que respeita à oferta, cobertura, e frequência 
dos serviços de transporte coletivo 

Oportunidades Ameaças 

· Prática de BTT e Ciclismo na região 
· Implementação de um Sistema de Bicicletas de Uso Partilhado na 

Cidade de Faro, que poderá potenciar novos utilizadores de bicicleta 
não apenas no Concelho de Faro mas também no de Loulé, pela 
proximidade geográfica 

· Impacte do turismo – a ECF - European Cyclist’s Federation estima 
que o cicloturismo tem um impacte de 44 mil M€ na Europa 

· Fundos comunitários para implementação de infraestruturas cicláveis 
e de apoio 

· Crise (município) - aposta num modo de transporte cujas 
infraestruturas são relativamente menos dispendiosas 

· Crise (munícipe) – modo de transporte acessível e que não 
apresenta custos consumíveis para o utilizador 

· Apoio à indústria portuguesa de bicicletas e componentes – em 
Portugal são fabricadas cerca de 780mil bicicletas/ano, que 
representam 180 M€ de exportações anuais e 2.500 empregos 

· Criação de emprego na aplicação de infraestruturas cicláveis e de 
apoio à rede 

· Tendência - cada vez mais pessoas optam pela utilização da bicicleta 
· Educação para uma vida saudável, a longo prazo 

· Resistência à alteração de hábitos 
· Regresso ao aumento do uso do automóvel em 

períodos económicos favoráveis 
· Continuação da ocupação do território disperso e 

criação de pontos de atração (comerciais, 
turísticos, habitacionais e serviços públicos) fora 
da área urbana consolidada 

· Cortes orçamentais na manutenção de uma rede 
ciclável 

· Má execução das obras da infraestrutura ciclável, 
que possa afastar potenciais utilizadores 

· Introdução de legislação restritiva ao uso da 
bicicleta (p.ex. obrigatoriedade de capacetes, 
proibição em determinadas vias, etc.) 
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10 VISÃO E OBJETIVOS 

 

Principalmente nos países do norte da Europa, a bicicleta tem sido um meio de transporte que goza de uma 
enorme popularidade. Muitas cidades tornaram-se nos exemplos a seguir por todos os que querem transformar os 
locais onde vivem, em cidades mais sustentáveis. Mesmo noutros países, e em diversos lugares do mundo, 
começamos a assistir a um regresso da bicicleta ao seio das cidades. A bicicleta entrou nas agendas políticas, 
graças às suas virtudes e vantagens. Mas uma estratégia de promoção da bicicleta, não se deve reduzir apenas à 
adaptação das cidades a este meio de transporte. Devemos sim focarmo-nos na transformação das cidades em 
locais bons para se viver. O planeamento deve ter em conta os custos indiretos que a mobilidade baseada no 
transporte automóvel individual acarreta para a sociedade (infraestruturas, poluição, congestionamento, 
sinistralidade rodoviária, etc.), e os ganhos que a utilização da bicicleta trás para a economia. Mas se escolhermos 
construir e modificar o tecido urbano à escala humana, a bicicleta terá certamente um papel fundamental nesse 
processo. E os ganhos serão não só económicos, como sociais, ambientais e de saúde pública. 

Em Portugal, a bicicleta teve uma presença muito forte no início do século passado, e tal como pelo resto do 
mundo, foi uma ferramenta essencial na democratização da mobilidade. Com o passar dos anos, a mesma foi 
perdendo a sua posição não só para o automóvel, como para os transportes coletivos que passaram a 
disponibilizar um serviço relativamente eficaz nos centros urbanos. No final dos anos 80, a bicicleta tinha-se 
tornado apenas num brinquedo para crianças e o crescente número de automóveis que invadia as cidades, de 
uma forma cada vez mais caótica, tornou a circulação de bicicletas nas ruas numa missão quase impossível.  

As cidades foram desenhadas para o automóvel – em muitos locais, nem andar a pé se pode fazer com 
segurança, tendo-se perdido muita qualidade de vida. A bicicleta tem dificuldade em vingar, em cidades onde 
muitas avenidas foram transformadas em autênticas vias rápidas urbanas, que potenciam os excessos de 
velocidade; onde o estacionamento abusivo ocupa selvaticamente passeios, bermas e passadeiras; e a ausência 
de uma rede consolidada de infraestruturas adequadas, não convida à descoberta das cidades usando a bicicleta.  

  

Figura 10.1 - Dois indicadores de políticas focadas no automóvel: investimento comparativo na rede de autoestradas em relação ao 
produto nacional bruto (PND) e em relação à população na zona Euro, Portugal, França e Alemanha1 

 

O esvaziar dos centros das cidades, provocado pela periurbanização, e o investimento desmesurado na rodovia, 
empurraram um país inteiro para o automóvel particular – até nos tornarmos numa das nações do mundo com 
mais veículos motorizados por 1000 habitantes. A acalmia de tráfego já não é algo desconhecido para os nossos 
decisores, mas a sua implementação continua pouco expressiva. 

Ainda assim, começa-se a assistir ao regresso em força da bicicleta ao meio urbano. Após duas décadas de 
crescimento continuado do ciclismo como desporto, chegou agora a vez da bicicleta como meio de transporte 
conquistar o seu espaço, sendo hoje uma presença constante nas cidades e vilas portuguesas.  

 

                                                                 
1 Fonte: allwaysmoving.blogspot.pt   dados do EU Energy & Transport in Figures – Statistical Pocketbook 2009, Comissão Europeia 
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10.1 COMO A EUROPA MUDOU 

Se a bicicleta teve grande expressão no início do século XX, graças à prosperidade que a Europa beneficiou após 
a 2ª Grande Guerra, levou a que no final dos anos 60, os automóveis tivessem ganho uma expressão excessiva, 
trazendo consigo bastantes problemas – cidades poluídas e pouco convidativas, congestionamentos, 
sinistralidade rodoviária e pedonal, e uma dependência desequilibrada nos combustíveis fosseis.  

Na Holanda, a crise petrolífera nos anos 70, foi uma oportunidade para quem vivia essa realidade, poder pensar 
que talvez houvesse outro caminho, que despoletou protestos e manifestações a exigir mudança. Mark 
Wagenbuur tem feito um excelente trabalho, mostrando ao resto do mundo a cultura ciclística Holandesa, e no seu 
mais recente vídeo “How the dutch got their cycling paths”, podemos perceber como é que este país se tornou no 

ícone da cultura da bicicleta. 

 
Figura 10.2 - Manifestação contra políticas focadas no automóvel, Amsterdão, 19792 

 

Na Dinamarca esta mudança começou mais cedo, e em 1962 para fazer face ao caos automóvel que se tinha 
instalado em Copenhaga, iniciou-se uma mudança profunda, fechando a primeira grande artéria da cidade ao 
tráfego automóvel. Foi-se transformando o tecido urbano, humanizando-o, reduzindo-lhe a escala. Mas não foi um 
processo pacífico – muitas vozes se manifestaram contra, dizendo que o comércio iria morrer, e que o clima 
dinamarquês não era adequado para as pessoas andarem na rua – um discurso semelhante ao que tantas vezes 
se ouve por cá. Podemos ver e perceber estas mudanças, o que elas trazem de melhor para as cidades. A 
bicicleta claro, tem o seu lugar garantido – permite uma enorme liberdade, é rápida e económica, sem nunca 
perder a escala humana. No inquérito anual que é feito em Copenhaga, para avaliar o “estado da bicicleta” na 

cidade, ao perguntarem às pessoas o que as leva a andar de bicicleta, as duas principais respostas são “porque é 
rápido” e “porque é conveniente”. Isto mostra o potencial da bicicleta, mas também o quão importante é a criação 
de condições para que a utilização da mesma seja uma escolha natural. 

Já nesta última década, verificou-se um novo boom no crescimento da bicicleta como meio de transporte em 
muitos outros países. Londres, Paris e Barcelona são alguns dos exemplos onde esta transformação se verificou. 
Em grande parte, os sistemas de bicicletas de uso partilhado, foram as medidas que certamente mais contribuíram 
para este incremento no número de utilizadores - oferecem a possibilidade a que qualquer cidadão experimente a 
bicicleta, e descubra o potencial que a mesma oferece, principalmente nas deslocações de curtas distância (<5 
km).  

 

 

                                                                 
2 Fonte: Mark Wagenbuur, bicycledutch.wordpress.com 
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10.2 O QUE FAZER? 

Há que mudar mentalidades, melhorar o comportamento dos utilizadores da via pública, melhorar o desenho 
urbano, promover a acalmia do tráfego e onde fizer sentido, criar infraestruturas dedicadas à bicicleta. Não 
falamos só de ciclovias, mas também de estacionamentos, faixas cicláveis, e outras infraestruturas de apoio à 
utilização da bicicleta, sistemas de bicicletas de uso partilhado, etc. 

Em termos de mentalidades, o comum cidadão já hoje olha para a bicicleta com outros olhos. No entanto há ainda 
um grande problema de identificação com esta escolha. Quando questionadas, a maioria das pessoas diz ter uma 
imagem favorável da bicicleta, mas apesar disto a sua utilização está bastante abaixo daquilo que seria desejável. 
A opção pela bicicleta, não está apenas limitada pela falta de infraestruturas - está dependente de uma série de 
fatores não só objetivos, mas acima de tudo subjetivos. 

A questão da segurança é incontornável, mas a abordagem à mesma deve evitar transmitir a imagem de que a 
utilização da bicicleta é uma atividade perigosa. Se juntarmos a isto, os benefícios para a saúde, facilmente as 
vantagens superam qualquer risco. Há uma enorme quantidade de justificações para não se optar pela bicicleta 
como meio de transporte. Algumas serão plenamente justificadas (não se pretende dizer que a bicicleta é a 
panaceia para todas as necessidades de mobilidade das pessoas), mas ainda há muito preconceito. E são três os 
grandes motivos apontados pelas pessoas: a falta de segurança, a falta de preparação física e a ideia de que a 
bicicleta tem uma série de requisitos incompatíveis com a vida que se leva - mas quase todos podem ser 
resolvidos sem grandes dificuldades. 

Assume-se assim como Visão: 

 

 

 

10.3 OBJETIVOS GERAIS 

Assim, assumem-se os objetivos pedidos para o Plano da Mobilidade Ciclável: 

· Concretizar uma visão para a mobilidade ciclável no Município de Loulé; 

· Reconhecer a bicicleta como um modo de transporte viável para todo o concelho; 

· Definir o modelo organizativo e de funcionamento geral que explore o potencial da mobilidade ciclável; 

· Definir o modelo para financiamento público de projetos para financiamento comunitário; 

· Definir os pressupostos de enquadramento de projetos para financiamento comunitário; 

· Apresentar estratégias de atração de investimento e projetos de incentivo; 

· Promover a mobilidade ciclável como uma atividade agradável, diária e saudável; 

· Propor planos de comunicação e divulgação das atividades, através de workshops, palestras, passeios 
de bicicleta e outras atividades associadas como forma de incrementar a participação de toda a 
população; 

· Contribuir para o desenvolvimento de uma mobilidade mais sustentável e o reforço da conetividade entre 
as redes locais, regionais, nacionais e internacionais; 

· Contribuir para reduzir a sinistralidade rodoviária e proporcionar melhorias de segurança ou na qualidade 
de serviço prestado à população; 

O Município de Loulé tem como visão que em 2024 seja reconhecido a nível nacional e 
internacional como uma região amiga da bicicleta, onde o andar de bicicleta seja encarado como 
uma opção de transporte comum e desejável, porque é seguro, vantajoso, confortável e divertido 
para pessoas de todas as idades e habilidades, atingindo 15% do total de todas as deslocações 
efetuadas 
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· Criar uma rede urbana, periurbana e interurbana, que se caraterize por ser contínua, de malha fechada, 
articulada com os transportes públicos, principais polos geradores/atractores, com a infraestrutura já 
existente e com os concelhos vizinhos; 

· Os percursos cicláveis devem ser seguros e cómodos para os utilizadores, que permitam ligar áreas 
estratégicas, do tipo residenciais, mistas e de serviços e áreas verdes de recreio e lazer, formando uma 
primeira estrutura de circulação, sendo condição para o aumento do seu uso e requalificação dos 
espaços que atravessam; 

· Desenvolver, em redor da bicicleta, uma economia sustentada no turismo, na indústria e no lazer; 

· Enquadrar parcerias estratégicas para trabalhar em conjunto na oferta de iniciativas Cicláveis. 

 

Destes, esperam-se resultados claros que se traduzam em: 

· Recurso generalizado à bicicleta como meio de transporte, por parte da população local, turistas e 
demais visitantes do concelho; 

· Acalmia de tráfego como consequência da crescente utilização da bicicleta; 

· Aumento e melhoria das condições para pedonalidade 

· Um aumento significativo das deslocações pendulares casa-escola (nas camadas mais jovens) e casa-
trabalho; 

· Alívio da pressão automóvel junto das praias; 

· Aumento da prática desportiva; 

· Melhoria dos indicadores de saúde, associada à também expectável melhoria dos índices de 
sedentarismo; 

· Maior sucesso da Rede EuroVelo; 

· Abertura de novos clusters no turismo, comércio e indústria, potenciados pelas oportunidades que o 
recurso à bicicleta oferece. 

· Vias urbanas de maior qualidade e sujeitas a menos desgaste; 

· Redução de distâncias e expansão das acessibilidades 

· Um maior recurso à intermodalidade nos transportes. 

 

10.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS E METAS 

A elevada taxa de motorização do concelho de Loulé, em relação ao resto de Portugal - um dos países mais 
motorizados no mundo - manifesta em termos práticos o resultando das opções de investimento público das 
últimas gerações. O excesso de recursos públicos que foram direcionados para a construção de acessibilidades 
rodoviárias e um modelo de desenvolvimento excessivamente focado no automóvel deverão ser corrigidas, tarefa 
que implica objetivos específicos e metas agressivas, e sobretudo programas de implementação a médio/longo 
prazo a serem integralmente realizados aos vários níveis, conforme propõe o presente plano. 

O resultando da generalização de eixos rodoviários construídos e projetados para assegurar um fluxo de tráfego 
motorizado cada vez maior e velocidades de deslocação cada vez mais altas, para cobrir a maior distância de 
território possível no mais curto espaço de tempo revelam orientações políticas pensadas à escala do automóvel; 
os fatores chave nessa mentalidade são a necessidade de velocidade, o escoamento de grandes volumes de 
tráfego motorizado e a segurança rodoviária (i.e. dos automobilistas). Uma vez que a mentalidade predominante 
no concelho de Loulé ainda está muito focada no automóvel como o meio de mobilidade preferencial, e onde a 
taxa modal da bicicleta ainda fica muito aquém da atual realidade europeia os objetivos de correção deverão ser 
ambiciosos, e a implementação do plano CicloLoulé uma necessidade premente. Considerando as metas de 
outras localidades comparativas na UE, verifica-se uma necessidade de mudança de mentalidade urgente, para 
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que Loulé, tal como o resto de Portugal, não se torne numa sociedade que perpetue comportamentos de 
mobilidade insustentáveis e um nível de desenvolvimento marcadamente atrasado em relação ao resto dos seus 
parceiros europeus. 

 

 

Figura 10.3 – Repartição modal de utilização da bicicleta em 20133 

Por outro lado a necessidade de definir metas ambiciosas apresenta uma estratégia realista e complementar ao 
ímpeto que a atual crise financeira e económica impôs sobre as necessidades e por consequente a mentalidade 
de grande parte da população, substituindo comportamentos insustentáveis - como são a dependência no 
automóvel, combustíveis importados, construções caras e improdutivas, e a ocupação desregrada do território, 
com os respetivos custos apresentados a posteriori -por comportamentos saudáveis e sustentáveis, onde a 
mobilidade ciclável joga um papel fundamental na mudança de mentalidade. 

 
Figura 10.4 - Variação do tráfego diário nas autoestradas portuguesas 2011/12 (Fonte: Dinheiro Vivo) 

 

                                                                 
3 Fontes: PT: Censo 2011; Sevilha: Eroski Consumer/ ICYT Ingeniería – Diego Naya 2013; San Sebastián, IT, AT, HE: EPOMM 2013, US: 
SFMTA / Timothy Papandreou 2013 
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A resposta à nova realidade exige metas específicas realistas; considerando um redireccionamento dos escassos 
recursos públicos disponíveis para assegurar condições de mobilidade para todos, em detrimento de construir 
infraestruturas para os automóveis como são vias rápidas e mais lugares de estacionamento. Estas correções das 
disparidades verificadas no investimento público e na ocupação do espaço urbano incidirão em especial sobre a 
distribuição do espaço viário, considerando a integração do modo ciclável e a melhoria do espaço pedonal através 
do cumprimento do regulamento das acessibilidades - D.L.163/2006 de 8 de Agosto – e dos princípios de 
planeamento nacionais sobre redes cicláveis4, medidas de acalmia de tráfego5, e integrados com os princípios de 
planeamento de redes pedonais6. Em muito locais esta integração dos modos sustentáveis obrigará ao 
alargamento dos passeios, remodelação das passagens pedonais, remoção de lugares de estacionamento, 
estreitamento das vias rodoviárias, facilitando não só o modo pedonal e o início do modo ciclável para as crianças 
mais novas, mas com o estreitamento das vias, permitindo menores velocidades do tráfego motorizado nas vias 
urbanas, o que facilitará e tornará mais seguro e confortável a utilização da bicicleta para a toda a população. 

Para atingir os desempenhos verificados em cidades da OCDE com clima, relevo ou cultura comparáveis a Loulé 
propõe-se aumentar a repartição modal afeta à utilização da bicicleta - atualmente nos 0,9% (dados do Censo de 
2011) - para os 5% em 2017, 10% em 2020 e 15% em 2025.  

 

Figura 10.5 – Repartição modal de utilização da bicicleta projetada para o concelho de Loulé 

 

 

  

                                                                 
4 REDE CICLÁVEL – PRINCIPIOS DE PLANEAMENTO E DESENHO. IMTT. 2011. 
5 ACALMIA DE TRÁFEGO – ZONAS 30 E ZONAS RESIDENCIAIS OU DE COEXISTÊNCIA. IMTT. 2011. 
6 REDE PEDONAL – PRINCIPIOS DE PLANEAMENTO E DESENHO. IMTT. 2011. 
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10.5 CALENDÁRIO DE IMPLEMENTAÇÃO 

Infraestrutura Ciclável 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Repartição 
Modal Prevista 

0,9% 5,0% 10% 15% 

Rede Ciclável                       

Vel. 30km/h 
generalizada 
meios urbanos  

                      

Vel. 30km/h e 
50km/h estradas 
coexistência 

                      

Pistas Cicláveis                       

Faixas Cicláveis                       

Vias Banalizadas                       

Wayfinding e 
Sinalização 
Informativa 

                      

Estacionamento                       

Pts. Estratégicos 
impl. e monitor.ªº 

                      

Generalizado 
impl. e monitor.ªº 

                      

Equipamentos 
de Apoio 

                      

Bomba de Ár  e 
Bebedouro 

                      

Est. Reparação 
de Bicicletas 

                      

Serviços de 
Apoio 

                      

Bici. Partilhadas 
Quarteira(ampli-
ação Vilamoura) 

                      

Bici. Partilhadas 
Loulé 

                      

 
Figura 10.6 - Calendário de implementação da Infraestrutura Ciclável 
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Comunicação, divulgação e promoção 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Repartição 
Modal Prevista 

0,9% 5,0% 10% 15% 

Formação                       

Programa Escolar 
Básico 

                      

Programa Escolar 
Secund.º 

                      

Formação geral à 
População  

                      

Formação PSP, 
GNR, Bombeiros 

                      

Formação Cond. 
de Autocarro 

                      

Formação Cond. 
de Táxi 

                      

Incentivo e 
Promoção 

                      

Ruas Abertas                       

Dia Sem Carros                       

Passeios de 
Cicloturismo 

                      

Sexta de Bicicleta                       

Comboios de Bici 
para a Escola 

                      

Informação                       

1ª Versão Mapa 
da Rede Ciclável 

                      

2ª Versão Mapa 
da Rede Ciclável 

                      

Website 
CicloLoulé 

                      

APP CicloLoulé e 
Transp. Públicos 

                      

 
Figura 10.7 - Calendário de implementação da Comunicação, Divulgação e Promoção 
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Integração com parceiros e meios de transporte público 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Repartição 
Modal Prevista 

0,9% 5,0% 10% 15% 

Setor hoteleiro                       

Lojas, oficinas e 
empresas de 
bicicleta 

                      

Pelouro de 
Educação 

                      

Pelouro de 
Desporto 

                      

Camaras 
Municipais 
limitrofes 

                      

Ministério da 
Educação 

                      

GNR, ANSR                       

Inframoura                       

Lusort                       

FPCUB                       

ECF                       

Transporte rod.º 
Urbanos Loulé e 
Quarteira 

                      

Transporte rod.º 
municipais e 
regionais (EVA) 

                      

Transporte rod.º 
nacional (Renex, 
Rede Expressos, 
outros) 

                      

Transporte ferr.º 
nacional (CP) 

                      

Taxistas                       

 
Figura 10.8 - Calendário de Implementação da Integração com Parceiros e Meios de Transporte Público 
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11 REDE CICLÁVEL 

 

11.1 INFRAESTRUTURAS CICLÁVEIS 

Cobertura da Rede Ciclável 

Pretende-se implementar uma rede ciclável com a maior cobertura territorial possível considerando fatores de 
ocupação humana e densidade populacional das diversas localidades do concelho, a rede viária existente passível 
de integração ou complemento com percursos cicláveis, a topografia do terreno e a sua adequabilidade para 
circulação de bicicleta, e soluções passíveis de implementação considerando o uso mais eficaz dos recursos 
económicos disponíveis.  

A conceção da rede toma em conta 7 fatores chave recomendados para o desenvolvimento de uma rede ciclável7 
que se pretenda confortável e abrangente para o maior segmento populacional possível, nomeadamente: 

1. Conectividade e Adequabilidade 
2. Acessibilidade 
3. Segurança Rodoviária 
4. Segurança Pessoal 
5. Legibilidade 
6. Conforto  
7. Atratividade e Convivialidade 

Considerando estes pressupostos-chave no âmbito da implementação do plano CicloLoulé, a rede ciclável 
proposta abrange todas as áreas geográficas do concelho dentro de um conceito realizável a curto prazo 
considerando fatores de disponibilidade espacial e económica. 

A rede de percursos cicláveis do plano CicloLoulé contempla ligações diretas e contínuas entre todas as sedes de 
freguesia, os núcleos urbanos principais do concelho, locais geradores e/ou atractores de deslocações, 
designadamente áreas de maior densidade populacional residências, comerciais, serviços públicos, locais de lazer 
e turismo, interfaces de transporte, outros pontos de interesse relevantes bem como ligações para os concelhos 
limítrofes de Albufeira, Faro, São Brás de Alportel e Almodôvar. 

Os percursos são definidos em função da orografia do território, a ocupação urbana e os fluxos de deslocações 
verificados na caracterização do município, tomando em conta as necessidades específicas dos utilizadores de 
bicicleta. Optou-se por percursos com a menor inclinação possível, minimizando segmentos com inclinações 
acima dos 5% a áreas pontuais onde o território é mais montanhoso e há menos alternativas disponíveis. 

A rede está interligada a todos os apeadeiros e estações ferroviárias existentes no concelho de Loulé bem como 
às centrais de transporte público rodoviário, oferecendo o caminho mais direto, seguro e confortável às áreas 
urbanas mais próximos e polos de geração / atração de deslocações. A atual política de multimodalidade da 
empresa de transporte ferroviário de passageiros (i.e. CP) é notável e um fator determinante no êxito das 
deslocações de bicicleta e transporte público; esta política deverá ser igualada nos serviços de autocarro em todo 
o concelho (i.e. Bike-Bus) para assegurar igualdade de acesso e maior autonomia das populações especialmente 
no interior do concelho. 

Os locais de estacionamento para bicicletas prevêem-se implementar em duas fases, numa primeira fase nos 
locais definidos no presente plano, para assegurar uma oferta base adequada, bem distribuída por todo o território 
do concelho de acordo com locais públicos e parcerias com estabelecimentos locais de relevo e dimensão. Numa 
segunda fase prevê-se incrementar esta oferta de modo mais abrangente conforme descrito no respetivo capítulo 
sobre o estacionamento. 

A rede ciclável deverá ser assinalada de forma sistematizada, uniforme e de maneira fácil de ler e compreender, 
com a informação estritamente necessária e com o mínimo de ruído visual supérfluo ou elementos decorativos. 

                                                                 
7 REDE CICLÁVEL – PRINCÍPIOS DE PLANEAMENTO E DESENHO. IMTT, 2011. 
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Será necessário assegurar indicações com sinalização vertical em todos os cruzamentos dos diversos percursos 
cicláveis da rede, e marcações de continuidade ao longo do percurso para assegurar os utilizadores de bicicleta 
do percurso que estão a utilizar. A sinalização horizontal também é de grande importância e um requisito essencial 
para assegurar a legibilidade da rede ciclável nas vias banalizadas e faixas cicláveis e recomendado nas vias 
segregadas com pavimento em betuminoso, não só para evitar conflitos com tráfego motorizado nas vias 
integradas e com peões nas segregadas, mas como medida de promoção e visibilidade da própria rede.  

Como complemento à sinalização da rede, a sua divulgação entre a população residente e visitantes é 
fundamental para esta ser promovida e atrair mais pessoas a circularem de bicicleta; deverá ser publicado um 
mapa com a rede ciclável, locais de apoio e uma explicação da sinalética vertical e horizontal e dicas para a 
circulação de bicicleta. Também os mapas de turismo do concelho deverão incluir os percursos cicláveis e 
informação sobre a sinalização desta. 

 

Tipologia de Percursos Cicláveis 

A rede ciclável proposta para o concelho de Loulé considera três tipologias base, designadamente vias 
banalizadas partilhadas em coexistência com o tráfego motorizado, faixas cicláveis e pistas cicláveis segregadas. 
A escolha destas tipologias é desenvolvida de acordo com uma análise de diversos pressupostos, considerando o 
volume de tráfego, velocidades médias de circulação, disponibilidade espacial efetiva, capacidade económica de 
realização e ainda a seguinte hierarquia: 

 
Figura 11.1 - Tipologias de percursos cicláveis (Rede Ciclável – Princípios e Planeamento de Desenho. IMTT, 2011) 

 Na Fase III – Plano Operacional, indicam-se todas as vias a intervencionar e sua extensão, para cada tipologia. 

 

Vias Banalizadas 

A via banalizada, onde o percurso ciclável é integrado nas ruas e estradas em coexistência com o tráfego 
motorizado é a solução mais adequada para os meios urbanos consolidados, atalhos em contraflow (contramão) e 
onde existem restrições de espaço e pretende-se maior segurança na rua através da limitação de volume do 
tráfego automóvel e acalmia das velocidades praticadas, recomendando-se que a velocidade de 30 km/h seja a 
velocidade máxima nas vias urbanas, à exceção das artérias mais importantes onde se pode considerar 
velocidades de 40 km/h nos centros urbanos, e 50 km/h na periferia. A via banalizada implica uma sinalização com 
largura de 0,90 e um afastamento lateral de 0,80 a 1,50 do lancil ou espaço de estacionamento. 
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Figura 11.2 - Via Banalizada e Via Banalizada em contraflow8 

No plano CicloLoulé, os percursos cicláveis em vias banalizadas representam a maioria dos trajetos nos centros 
urbanos e em várias estradas secundárias do litoral do concelho e todos os percursos cicláveis do interior do 
concelho que apresentam baixos volumes de tráfego motorizado. Considerando as recomendações para a 
implementação de vias banalizadas do National Cycle Manual irlandês, estas apresentam valores realistas e 
passíveis de adequar às características rodoviárias do concelho de Loulé, nomeadamente em estradas onde o 
Tráfego Médio Diário Anual (TMDA) é inferior a 8.000 veículos/dia em locais com velocidade médias de 50 km/h, 
ou TMDA é inferior a 10.000 veículos/dia em locais com velocidades médias de 30 km/h.9 

Numa primeira fase de implementação da rede ciclável, que se pretende rápida e abrangente, a predominância 
das vias banalizadas apresenta uma série de vantagens, em especial o aproveitamento da infraestrutura 
rodoviária existente sem requerer a ocupação de mais espaço ou obras avultadas, possibilitando uma execução 
célere e económica. 

Em locais onde se prevê integrar vias banalizadas, deverão ser introduzidas medidas de acalmia do tráfego 
motorizado em simultâneo com a criação das vias banalizadas, entretanto o reduzido custo de execução e rapidez 
de pintura das vias banalizadas permite que estas sejam executadas numa primeira fase já como elemento 
dissuasor de excesso de velocidade dos carros através de sinalização vertical, as pinturas de sinalização 
horizontal e a necessária campanha informativa sobre a nova rede ciclável, e a necessária sensibilização da 
população e em especial dos motoristas, para que tenham comportamentos mais civilizados na condução e uma 
maior aceitação e partilha do espaço rodoviário. 

 

Faixas Cicláveis 

As faixas cicláveis são vias geralmente unidirecionais com largura compreendida entre 0,90 e 1,50 m e os 
afastamentos laterais entre 0,25 e 0,80, onde está delimitado espaço próprio para a circulação de bicicleta, 
assinalada com pinturas horizontais a separar o tráfego ciclável do tráfego motorizado. As faixas cicláveis são 
indicadas para estradas onde o tráfego automóvel pode circular a velocidades máximas até aos 60 km/h10 e o 
TMDA < 12.000/dia para velocidades máximas entre os 30 e 50 km/h11, sendo a solução mais adequada em 
estradas em meio urbano ou suburbano onde o perfil permite a integração de espaço próprio para o modo bicicleta 
e atalhos em contraflow onde existe maior volume de tráfego motorizado. 

                                                                 
8 Guide de Bonnes Pratiques Pour les Aménagements Cyclables. Centre de Recherches Routières, Bélgica, 2009 
9 NATIONAL CYCLE MANUAL, Irlanda, 2010. 
10 Idem. 
11 PDM DE LISBOA – Anexo VII - Critérios de Planeamento das Redes Cicláveis 
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Figura 11.3 - Faixa Ciclável (Centre de Recherches Routières, Bélgica, 2009) 
Figura 11.4 - Ciclável em contraflow (Fonte própria, 2013) 

No concelho de Loulé considera-se a implementação de faixas cicláveis em determinados percursos do meio 
urbano e áreas envolventes de Loulé, Quarteira, Vilamoura, Almancil e Quinta do Lago, onde existem vias cujo 
perfil permite esta solução de implementação rápida e económica. 

A implementação de faixas cicláveis apresenta uma série de vantagens relacionadas com segurança rodoviária, 
em especial porque funcionam como medidas de acalmia e ordenamento do tráfego motorizado, assegurando 
uma melhor visibilidade dos utilizadores de bicicleta do que nas pistas segregadas e integrando o modo bicicleta 
com maior visibilidade nos cruzamentos. Também existem inúmeras vantagens de implementação, devido à 
facilidade e reduzido custo de execução e manutenção ao facto de ocuparem relativamente pouco espaço na 
estrada e evitar conflitos ou confusão sobre o espaço pedonal. 

Para assegurar uma melhor operacionalidade das faixas cicláveis deverá ser efetuada uma fiscalização frequente 
e sistematizada do estacionamento abusivo de automóveis sobre estas e os passeios envolventes ás faixas 
cicláveis; em determinados locais recomenda-se a colocação de balizadores flexíveis ou separadores próprios 
para complementar a delimitação horizontal das faixas cicláveis. 

 

Pistas Cicláveis 

As pistas cicláveis são ciclovias afastadas do tráfego motorizado que circula na estrada através da segregação 
física da infraestrutura a utilizar pelo utilizador de bicicleta. Este tipo de percurso ciclável necessita de 
afastamentos mínimos a partir dos 0,60 m e apresenta larguras de 1,50 m em pistas unidirecionais, 2,00 m – 2,50 
m em pistas bidirecionais, e acima dos 3,00 m em pistas partilhadas com peões (i.e. ecovias, vias verdes, etc.). A 
tipologia da pista ciclável adequa-se a locais onde o volume de tráfego automóvel é elevado (TMDA > 12.000 
veículos/dia)12 e onde as velocidades praticadas são elevadas (>70 km/h)13 e a introdução de medidas de acalmia 
de tráfego não se aplica, por exemplo em vias rápidas e autoestradas. Em alternativa esta tipologia é adequada 
em locais de lazer, onde existem utilizadores de bicicleta principiantes, em grupo ou em família, e cicloturistas de 
longo curso, entre outros. 

As pistas cicláveis segregadas já se encontram largamente implementado na área turística de Vilamoura, 
concebidas numa ótica de utilização da bicicleta para lazer, efetuando trajetos de distância curta, funcionando 
como pequenas ecovias ou passeios partilhados com peões, numa infraestrutura extensa mas limitada à área 
turística e considerando velocidades médias e baixas adequadas a principiantes (5 – 15 km/h).  

Também existe uma pequena e descontínua rede de pistas cicláveis segregadas no Parque das Cidades e um 
curto trajeto de pista ciclável partilhada com peões, paralelo à Av. Carlos Mota Pinto entre Vilamoura e Quarteira. 
As infraestruturas de Vilamoura e do Parque das Cidades serão plenamente integradas na rede ciclável municipal, 

                                                                 
12 Idem. 
13 REDE CICLÁVEL – PRINCÍPIOS DE PLANEAMENTO E DESENHO. IMTT, 2011. 
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já o trajeto de pista ciclável de Quarteira não é percetível como sendo uma ciclovia, não evidenciando condições 
adequadas à integração na rede ciclável, propondo-se que este seja beneficiado e utilizado como parte da rede 
pedonal urbana. 

 
Figura 11.5 - Pista Ciclável em Vilamoura (Blog nabicicleta.com, 05.2013) 

Novas pistas cicláveis segregadas são propostas na ótica de assegurar a interligação de núcleos urbanos 
principais em 11 locais específicos onde o acesso mais direto pela estrada existente não apresenta características 
de segurança, conforto e parâmetros de perfil, velocidade e volume de tráfego compatíveis com a implementação 
de vias banalizadas ou faixas cicláveis. As pistas cicláveis novas enquadradas no âmbito do plano CicloLoulé 
totalizam 14,0 km, sendo as intervenções propostas as seguintes: 

· Prolongamento da rede ciclável de Vilamoura desde o Millennium Golf Course onde termina atualmente a pista 
ciclável paralelo à Estrada de Albufeira e à Estrada de Vilamoura numa extensão de 1,6 km de pista ciclável 
segredada até ao cruzamento da Kadoc e BP, na EM 526. A partir dessa localidade o percurso ciclável segue 
até à Estação Ferroviária de Boliqueime, Boliqueime e interior do município por via banalizada. 

· Criação de uma pista ciclável com uma extensão de 0,6 km na frente de mar entre o Porto de Pesca de 
Quarteira, no Largo das Cortes Reais ao longo da Av. Infante de Sagres até à Rua Portas do Mar onde se 
inicia a frente de mar pedonalizada. 

· Criação de uma pista ciclável com uma extensão de 1,2 km no lado norte do eixo Av. Carlos Mota Pinto e Av. 
Francisco Sá Carneiro, entre a Rua da Cabine a poente e a Rua do Forte Novo a nascente, passando ao lado 
de diversos edifícios e estabelecimentos comerciais e de restauração e da central de camionagem. 

· Criação de uma pista ciclável com uma extensão de 1,0 km no lado sul do eixo Av. Carlos Mota Pinto e Av. 
Francisco Sá Carneiro, entre a Rua Portas do Mar a poente e a Rua do Forte Novo a nascente, continuando o 
percurso ciclável até à entrada principal do Parque de Campismo de Quarteira mais 360 m por faixa ciclável 
passando ao lado do quartel dos bombeiros, estação de correios, e vários hotéis, apart-hotéis, e restaurantes. 

· Criação de uma pista ciclável com uma extensão de 4,3 km paralela à EN 396 entre o Cemitério de Quarteira 
e as Quatro Estradas, passando em frente ao empreendimento turística Vila Sol e ao complexo de piscinas 
Aquashow. A partir das Quatro Estradas o percurso ciclável desenvolve-se na tipologia de faixa ciclável por 
1,4 km até à Estação Ferroviária de Loulé e como via banalizada desde o acesso à estação ferroviária até à 
Zona Industrial de Loulé, pela antiga EN 396. 



Plano de Mobilidade Ciclável de Loulé CICLOLOULÉ Fase II – Plano de Intervenção 

76 

· Criação de um curto troço de 187 m de pista ciclável na entrada em Loulé desde a Zona Industrial onde as 
características da Variante EN 396, em especial a excessiva velocidade praticada para o meio urbano, não 
aconselham outra solução neste segmento específico. 

· Criação de uma pista ciclável com uma extensão de 100 m a interligar dois pontos da EcoVia do Litoral na 
várzea da Lagoa de Almargem, entre esta e Fonte Santa, onde atualmente existe um trilho que não assegura 
condições adequadas de largura, inclinação ou qualidade de pavimento para circulação de utilizadores de 
bicicleta de trekking ou de longo curso com alforges pesados, ou por outro lado por principiantes ou famílias a 
efetuar passeios de cicloturismo com crianças. 

· Criação de uma pista ciclável paralela ao eixo Estrada Vale do Lobo – Estrada Quinta do Lago integrada na 
EcoVia do Litoral entre os dois resorts turísticos, ao longo de um segmento de 1,3 km, a restante ligação entre 
estes dois locais é desenvolvida por meio de faixas cicláveis até Vale do Lobo no lado poente ao longo da Av. 
André Jordan e até ao acesso à Praia da Quinta do Lago no lado nascente. 

· Criação de uma pista ciclável com uma extensão de 2,4 km ao lado da Rua Cristóvão Pires Norte entre a pista 
ciclável Vale de Lobo – Quinta do Lago e o centro urbano de Almancil, interligando esta vila a Vale do Lobo, 
Quinta do Lago e a EcoVia do Litoral, e passando ao lado do International School São Lourenço e terminando 
próximo do campo de futebol de Almancil e o Jardim das Comunidades, continuando como faixa ciclável por 
460m até à Av. Duarte Pacheco (onde passa um percurso em via banalizada), passando ao lado da Escola 
Básica 2+3 Dr. António de Sousa Agostinho e a Estação de Correios de Almancil. 

· Criação de uma pista ciclável e ponte ciclável e pedonal, situada a nascente de Almancil com uma extensão 
de 0,8 km paralela à Av. Duarte Pacheco entre a Rua Manuel Francisco Aleixo e a Igreja de São Lourenço, 
assegurando um acesso às zonas atualmente separadas pela barreira da EN125 e o nó desnivelado com a 
Av. Duarte Pacheco. Esta pista ciclável é particularmente importante para interligar as localidades de Troto, 
Esteval, Além, Parque das Cidades ao centro de Almancil, bem como o apeadeiro de Parque das Cidades e o 
antigo apeadeiro de Almancil – Nexe na eventualidade de se considerar a sua reativação para serviço 
regional. 

 

 
Figura 11.6 - Pista Ciclável no Parque das Cidades (fonte própria) 

· Criação de vários curtos troços de pista ciclável totalizando aproximadamente 500 m a interligar os troços 
existentes no Parque das Cidades e assegurando continuidade para os percursos a interligar esta localidade 
com o resto da rede ciclável municipal que se desenvolve através de dois percursos em via banalizada e um 
percurso em faixa ciclável até São João da Venda de onde partem dois percursos um em via banalizada até 
ao limite do concelho com Faro, no Patacão o outro em faixa ciclável até aos apeadeiros do Parque das 
Cidades e Almancil-Nexe e em via banalizada desde o Caminho da Missa até à Igreja de São Lourenço.  
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11.2 ESTACIONAMENTO 

Bons locais para estacionar a bicicleta, são tidos como um dos principais fatores de escolha por este modo de 
transporte em detrimento do automóvel particular. Assim, estamos a falar de um investimento relativamente 
reduzido, quando comparado com a alternativa automóvel: imagens de estacionamentos enormes cheios de 
bicicletas, podem por vezes assustar quem pretende apostar nestas soluções, mas convém nunca esquecer qual 
o espaço e custos necessários para estacionar igual número de automóveis particulares.  

Mas é fundamental que estes estacionamentos sejam seguros e estejam bem localizados. Ao se criarem 
condições para o parqueamento de bicicletas, está-se a transmitir a mensagem ao público de que a utilização 
deste meio é bem-vinda, e leva as pessoas a considerarem a sua utilização num futuro próximo. Se a sua 
localização ou tipo forem francamente desadequados, acabam por não ser utilizados. 

Embora estejamos ainda longe dos números impressionantes dos países onde o recurso à bicicleta está 
fortemente implementado, com a devida escala, devemos ter uma abordagem semelhante no sentido de prover as 
necessidades crescentes. Torna-se portanto necessário estabelecer uma estratégia clara de promoção do 
estacionamento para bicicletas, tanto nos edifícios, como no espaço público. 

Convém ter presentes alguns princípios básicos e simples quando se escolhem, projetam e se instalam 
estacionamentos para bicicleta. Deste modo evitam-se erros cujas consequências se refletem não só em 
inconveniência para o utilizador, como na degradação do espaço público, na criação de situações de conflito com 
outros cidadãos, e não esquecendo custos desnecessários resultantes dessas más opções. Poderão também 
facilitar a incorporação de estacionamentos em empreendimentos já existentes, em praças e mercados, em 
edifícios novos ou simplesmente nas ruas. 

 

 

Dimensões gerais de Estacionamento 

No desenho e dimensionamento de estacionamentos para bicicletas, convém ter sempre presente as dimensões 
dos diversos tipos de velocípedes. Em geral, aponta-se para 1,80 m de comprimento e uma altura entre 1,00 m e 
1,25 m. Largura de 60 cm a 70 cm no guiador e de cerca de 35 cm na zona dos pedais. A espessura dos pneus 
varia entre os 20 mm e os 60 mm, e o diâmetro das rodas entre os 40 cm e os 75 cm. 

 
Figura 11.7 – Dimensões regulares de uma bicicleta. 

As bicicletas de carga, embora ainda pouco comuns em Portugal, têm sido alvo de grande crescimento dada a sua 
versatilidade. Como referência, em Copenhaga, uma em cada três famílias tem uma bicicleta destas. 
Alternativamente há quem recorra a reboques para transporte de carga ou de crianças. As suas dimensões são 
bem maiores: larguras até 1.00 m e comprimentos até 2.50 m para as bicicletas de carga e mais de 3.00 m para 
uma combinação de bicicleta + reboque.  
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Suportes de Estacionamento 

O suporte escolhido deve transmitir segurança e facilidade de utilização ao utilizador. 

O design do elemento de suporte deve cumprir os seguintes requerimentos: 

· Suportar as bicicletas recorrendo a pelo menos dois pontos de apoio; 

· Evitar que a roda dianteira rode sobre si; 
· Permitir que tanto o quadro como as rodas da bicicleta sejam fixos ao suporte; 

· Suportar bicicletas que não tenham tubo horizontal superior (quadros com entrada baixa ou “de 

senhora”); 

· Permitir que a fixação de ambas as rodas e do quadro, possa ser efetuada com recurso a cadeados do 
tipo “U” ou “D”; 

· No seu design deve ser tido em conta que os mesmos constituem uma barreira para pessoas invisuais, 
e por isso devem ter elementos que identifiquem a sua presença. 

 
Suportes que apenas oferecem apoio na roda frontal ou apenas num ponto de apoio do quadro, devem ser 
evitados a todo o custo.  

Figura 11.8 – Exemplos de estacionamentos a evitar. 

O suporte deve ser resistente ao corte e impossível de remover recorrendo a ferramentas comuns, especialmente 
aquelas que podem ser ocultadas facilmente numa mochila ou saco: alicates corta-correntes, ferramentas de corte 
de canos, pé-de-cabra e outras chaves diversas. 

Deste modo, o modelo mais simples e fiável (e consequentemente mais difundido) é do tipo “Sheffield” ou “U” 

invertido. Este não só cumpre todos os requisitos atrás mencionados, como é de fácil fabrico e instalação. 

 
Figura 11.9 – Estacionamento tipo “Sheffield” 

O desenho do mesmo deve ser complementado com uma barra inferior, para permitir a sua identificação por parte 
de invisuais, oferecendo ao mesmo tempo, mais um ponto de fixação para bicicletas de criança ou com designs 
não standard. (Ver desenho técnico) 

Alternativamente, os suportes poderão estar todos interligados entre si, ao nível do pavimento, facilitando a sua 
fixação. 
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Suporte do tipo Sheffield 

 
Figura 11.10 – Desenho técnico de suporte tipo “Sheffield”, com medidas em milímetros (sem escala). 

 

No entanto, outros desenhos poderão ser aceites, desde que cumpram todos os pontos acima indicados. Os 
suportes podem ser pintados, revestidos com um acabamento resistente aos riscos ou em aço inox.   

     

Figura 11.11 - Outros exemplos de suportes válidos. O primeiro, do fabricante Cycle Hoop, tem a particularidade de poder ser 
instalado em postes já existentes. 
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Estacionamentos interiores 

Os suportes atrás referidos são mais indicados para instalar em zonas 
públicas. Podem também ser utilizados em espaços interiores, como 
garagens ou átrios de estações. Mas se for para colocar num espaço 
fechado e seguro, outras soluções poderão fazer sentido, principalmente 
quando não há a necessidade de prender o quadro da bicicleta ao suporte 
com cadeado. Assim, ganchos para pendurar bicicletas na parede ou no teto 
(pela roda ou pelo quadro), suportes apenas para a roda (desde que 
garantam um bom suporte da mesma – suporte elevado e não apenas de 
apoio inferior) e outras soluções poderão ser consideradas, mas sempre 
tendo em conta as limitações dos mesmos. 

 

 

Estacionamentos de dois níveis 

Por vezes o recurso a estacionamentos de dois 
níveis poderá ser uma opção a considerar - quando 
o espaço é exíguo, por exemplo. Estes devem ser 
bem avaliados, pois devem ter sistemas de 
elevação das bicicletas para o nível superior – tais 
sistemas devem ser robustos e de fácil utilização. 
O seu preço é outra das desvantagens, pois são 
em geral soluções mais onerosas. 

 

 

 

 

Bike-lockers 

Uma solução bastante interessante é o recurso a cacifos para bicicletas (bike-lockers). Trata-se de 
compartimentos fechados, com funcionamento automatizado ou não, onde é possível guardar uma bicicleta ou 
várias, em segurança, muitas vezes sem necessidade de cadeados. Têm o problema de ocupar mais espaço, e de 
implicarem um investimento maior. Há no entanto soluções mais engenhosas para rentabilizar o espaço. 

   
Figura 11.14 – Exemplos de cacifos para bicicletas 

 

 

Figura 11.12 – Exemplo de estacionamento 
interior 

Figura 11.13 – Exemplo de estacionamento de dois níveis 
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Localização e Instalação de Estacionamento 

A escolha do local indicado para o 
estacionamento de bicicletas é 
crítico para o seu sucesso. Em geral 
deve ser instalado junto da entrada 
do edifício/serviço que serve, ou a 

sua utilização poderá ficar 
comprometida. 

Tem de se mostrar como uma vantagem real face ao estacionamento automóvel. Idealmente deve ser escolhida 
uma localização com vigilância permanente e bem iluminada, reduzindo assim os riscos de vandalismo ou roubo. 
Em caso algum o estacionamento deve ser escondido atrás de edifícios ou remetido para um canto num parque 
de estacionamento automóvel escuro e sem vigilância, pois isto retira a conveniência ao uso da bicicleta e oferece 
condições mais propensas ao roubo das mesmas. Preferencialmente, o estacionamento de bicicletas deve ocupar 
um lugar de estacionamento automóvel ou em espaço conquistado pela redução de faixas de rodagem, sendo que 
o mesmo deverá ser protegido com lancis ou pilaretes. Quando instalados no passeio, deverá ser garantido que 
estes não se constituem como um obstáculo à livre circulação pedonal. A zona de estacionamento para bicicletas 
deverá ser situada num local plano. Quando isto não for possível, os suportes deverão ser colocados na 
perpendicular ao plano inclinado, para evitar que as bicicletas 
deslizem. Quando possível, a zona de estacionamento 
deverá ser delimitada com uma alteração da textura e cor do 
pavimento. Isto enfatiza a área não só para os potenciais 
utilizadores, mas também confere uma segurança adicional 
para pessoas com deficiência visual. É também 
recomendado, que o estacionamento para bicicletas seja 
coberto, quer localizando-o dentro de um edifício, ou sendo 
dotado de um abrigo adequado (e localizado perto da entrada 

do edifício/serviço que serve). 

Quando um estacionamento para bicicletas tiver muitos suportes, devem ser criados corredores entre eles para 
facilitar o acesso e a retirada de bicicletas. As dimensões mínimas devem ser garantidas, a fim de não 
comprometer a sua utilização. 

 

Os estacionamentos devem também estar bem 
sinalizados. Se os utilizadores de bicicletas não 
souberem da sua existência, dificilmente 
estacionarão lá os seus veículos. Assim, ao 
contrário do que é usual, recomenda-se o recurso a 
estratégias comunicacionais bem visíveis e 
convidativas. Se o estacionamento tiver 
características “premium” (vigilância, por ex.), 

deverão ser anunciadas para que seja tentador lá 
deixar a bicicleta (principalmente nos casos em que 
não é possível colocar os estacionamentos nos 
locais mais convenientes – isto é particularmente 
frequente quando são remetidos para locais 
subterrâneos). 

 

 

Figura 11.15 – Colocação do estacionamento na perpendicular ao plano inclinado 

Figura 11.16 – Estacionamento coberto 

Figura 11.17 – Sinalização indicativa de estacionamento para bicicletas 
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Exemplos de layouts possíveis em diferentes situações urbanas 

 
Figura 11.18 – Exemplo 1. Medidas em milímetros (sem escala) 
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Figura 11.19 – Exemplo 2. Medidas em milímetros (sem escala) 
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Figura 11.20 – Exemplo 3. Medidas em milímetros (sem escala) 
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11.3 LOCALIZAÇÕES DOS ESTACIONAMENTOS PARA BICICLETAS NO CONCELHO DE LOULÉ 

Considerando os pressupostos mencionados anteriormente, a questão do estacionamento para bicicletas é um 
fator fundamental no êxito do plano CicloLoulé, propondo-se uma colocação básica de estacionamentos em locais 
estratégicos pré-estabelecidos na fase inicial de implementação do plano, seguindo posteriormente para uma 
colocação mais abrangente a definir através de parcerias e uma definição genérica de acordo com o uso do 
edifício ou equipamento em questão. 

 

Primeira fase de implementação de estacionamento para bicicletas: 

Locais estratégicos 

De acordo com as recomendações de países onde a utilização da bicicleta apresenta uma repartição modal 
elevada14,15,16, geralmente aponta-se como fundamental providenciar estacionamento em edifícios habitacionais 
(i.e. pontos de origem da população) e os seguintes locais como pontos atractores, onde o acesso de bicicleta 
tende a ser relativamente mais elevado do que nos restantes locais com outras utilizações, designadamente: 

· Escolas e Estabelecimentos de Ensino 

· Equipamentos Culturais, Desportivos e de Lazer 
· Interfaces de Transportes Públicos 

Numa primeira fase do plano CicloLoulé, são estes três tipos de locais onde se propõe colocar estacionamentos 
para bicicletas, considerando uma primeira implementação base, por vezes a aumentar estacionamento já 
existente, e a ser monitorizada e incrementada conforme a procura que se verifica in loco e de acordo com o 
calendário apresentado no Capítulo 10 Visão e Objetivos. 

 

Estacionamento em Escolas e Estabelecimentos de Ensino 

Na primeira fase de implementação os estabelecimentos escolares e de ensino onde se propõe colocar 
estacionamento incluem todas as escolas, colégios, institutos com alunos acima do 2º Ciclo do Ensino Básico ou 
10 anos de idade, a colocar estacionamento em número e de acordo com a dimensão do estabelecimento, o 
número de bicicletas verificado no local mais um incremento mínimo de 5 suportes tipo “Sheffield” ou equivalente 
por localidade. Os locais de ensino identificados são os seguintes: 

· Escola Básica 2/3 Padre João Coelho Cabanita  Campina de Cima, Loulé 
· Escola Básica 2/3 Engenheiro Duarte Pacheco  Rua José António Madeira, Loulé 
· Escola Básica 2/3 S. Pedro do Mar   Rua da Abelheira, Quarteira 
· Escola Básica 2/3 D. Dinis    Quinta do Romão, Quarteira 
· Escola Básica 2/3 Dr. António Sousa Agostinho  Praça Prof. António de Sousa Agostinho, 

Almancil 
· Escola Secundária de Loulé    Avenida Laginha Serafim, Loulé 
· Escola Secundária Dra. Laura Ayres   Rua do Forte Novo, Quarteira 

· Colégio Internacional de Vilamoura   Sitio das Quintinhas, Vilamoura 

· International School São Lourenço   Rua Cristóvão Pires Norte, Sítio da Rabona, 
Almancil 

· Escola Profissional Cândido Guerreiro, Alte  Estrada da Ponte, Alte 

· INUAF - Instituto Superior Dom Afonso III  Campus do Convento do Espírito Santo, Loulé 

· INUAF - Instituto Superior Dom Afonso III  Campus do Jardim, Rua Vasco da Gama, Loulé 

 

                                                                 
14 COLLECTION OF CYCLE CONCEPTS. Cycling Embassy of Denmark. 2012. 
15 LA BICICLETA EN LOS PAISES BAJOS. Fietsberaad (Holanda). 2009. 
16 STATIONNEMENT DES VELOS. OFROU (Suiça). 2008. 
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Equipamentos Culturais, Desportivos e de Lazer 

Na primeira fase de implementação os locais culturais, desportivos e de lazer onde se propõe colocar 
estacionamento são os seguintes, a colocar em número de acordo com a dimensão da localidade, a quantidade 
de utilizadores verificados e o número de bicicletas contabilizados no local mais um incremento mínimo de 2 
suportes tipo “Sheffield” por localidade cultural, 5 por localidade desportiva e de lazer. Os locais culturais, 
desportivos e de lazer identificados são os seguintes: 

· Câmara Municipal de Loulé    Praça da República, Loulé 

· Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner Andresen Rua José Afonso, Loulé 
· Setor de Audiovisuais     Rua Bartolomeu Dias, Quarteira 

· Biblioteca José Viegas Gregório, Salir   Rua José Viegas Gregório, Salir 

· Cine Teatro Louletano    Avenida José da Costa Mealha, Loulé 
· Mercado de Loulé     Praça da República, Loulé 

· Ginásio “Espanhóis”    Palácio Gama Lobo, Loulé 

· Pavilhão Desportivo Municipal de Loulé  Av. Laginha Serafim, Loulé 
· Pavilhão Municipal Prof. Carlos Gravata  (EB 2/3 D. Dinis, Rua D. Dinis, Quarteira) 

· Pavilhão Municipal de Boliqueime   Rua do Pavilhão, Boliqueime 

· Complexo de Piscinas de Loulé   Rua Maria Campina, Loulé 
· Piscinas Municipais de Quarteira   Complexo Desportivo de Quarteira 

· Complexo de Piscinas Aquashow   EN 396, Quarteira 

· Praia da Falésia LUSORT 
· Praia de Vilamoura 

· Praia de Quarteira 

· Praia do Forte Novo 
· Praia do Almargem 

· Praia de Loulé Velho 

· Praia de Vale do Lobo 
· Praia do Garrão Poente 

· Praia do Garrão Nascente 

· Praia do Ancão 
· Praia da Quinta do Lago 

 

Interfaces de Transportes Públicos 

Na primeira fase de implementação propõe-se a colocar em todos os interfaces de um incremento mínimo de 3 
suportes tipo “Sheffield” por localidade a colocar de acordo com a dimensão da localidade, a quantidade de 
utilizadores verificados e o número de bicicletas contabilizados no local Os interfaces de transportes públicos são 
os seguintes: 

· Estação Ferroviária de Boliqueime 

· Estação Ferroviária de Loulé 
· Estação Ferroviária de Almancil 

· (Apeadeiro de Almancil-Nexe, se reativado) 

· Estação Ferroviária do Parque das Cidades 
· Estação de Autocarros de Loulé 

· Estação de Autocarros de Quarteira 
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Segunda fase de implementação de estacionamento para bicicletas: 

Colocação generalizada 

Na segunda fase de implementação de estacionamento para bicicletas, após monitorização sucessiva dos locais 
estratégicos e de acordo com o calendário proposto deverão ser implementados os valores mínimos de 
estacionamento recomendados pelo manual nacionais das boas práticas em vigor17, que atualmente se baseia 
nas recomendações Suíças, da OFROU. Estes valores são os valores mínimos que deverão ser monitorizados 
periodicamente in loco, caso seja necessário adicionar mais estacionamento do que o mínimo exigível. 

Nesta fase propõe-se implementar estacionamento de bicicleta de modo generalizado em todos os edifícios de 
serviço público (edifícios municipais, edifícios de saúde pública, edifícios da administração central, edifícios do 
setor empresarial municipal) e através de programas e parcerias com condomínios de edifícios habitacionais, 
edifícios de serviços privados, estabelecimentos comerciais e de restauração, centros comerciais, 
estabelecimentos turísticos, centros paroquiais e comunitários, ATL’s, etc. Estes locais deverão solicitar soluções 
ao Município de Loulé se tiverem interesse, sendo que o Município poderá fornecer os suportes até ao número 
definido na tabela da OFROU, abaixo, e fiscalizar a correta colocação destes conforme as recomendações da 
FPCUB ilustradas anteriormente nos “Exemplos de layouts possíveis em diferentes situações urbanas”. A 
monitorização e pedido de instalação deverão ser da responsabilidade de cada estabelecimento ou organização. 

 

Tabela 11.1 - Valores referência para estacionamento de bicicletas de acordo com o uso 

Uso Número de Lugares 
Habitação 1 lugar/T0 ou T1; 4 lugares/T4, etc. 

Serviços 
Colaboradores: 2 lugares/10 postos de trabalho 
Visitantes: 0,5 a 2 lugares/10 postos de trabalho (variável em 
função do fluxo de visitantes) 

Comércio 
Colaboradores: 2 lugares/10 postos de trabalho 
Visitantes: 0,5 a 3 lugares/área bruta de construção de comércio 

Indústria 
Colaboradores: 2 lugares/10 postos de trabalho 
Visitantes: 0,5 lugares/10 postos de trabalho 

Restauração e Hotelaria 
Colaboradores: 2 lugares/10 postos de trabalho 
Clientes: 1 a 2 lugares/10 postos de trabalho 

Equipamentos Escolares 
Alunos: 1 a 7 lugares/10 alunos 
Professores: 2 lugares/10 professores 

Equipamentos Desportivos/ Culturais/ 
de Lazer 

Centro desportivo: 4 lugares/10 lugares no balneário 
Teatro: 1 lugar/10 lugares sentados 
Cinema: 4 lugares/10 lugares sentados 

Paragens/Estações de Transporte 
Coletivo 

1 a 4 lugares/10 passageiros (partida de uma paragem/estação) 

Parque de Estacionamento Dissuasor 5 lugares/100 lugares destinados a automóveis 

Fonte: STATIONNEMENT DES VELOS. OFROU – Office Fédéral des Routes. (Suiça) 

 

 

11.4 EQUIPAMENTOS DE APOIO 

Vários equipamentos de apoio podem ser incluídos. Estes equipamentos de apoio aos utilizadores de bicicleta 
muitas vezes fazem parte do mobiliário urbano. 

As suas sugestões de localização de estacionamentos, bombas-de-ar, estação de reparação de bicicletas e 
contadores, encontram-se sinalizadas nas peças desenhadas em anexo. 

 

                                                                 
17 REDE CICLÁVEL – PRINCIPIOS DE PLANEAMENTO E DESENHO. IMTT. 2011. 



Plano de Mobilidade Ciclável de Loulé CICLOLOULÉ Fase II – Plano de Intervenção 

88 

Bomba de ar 

A correta utilização dos pneus da bicicleta a uma pressão recomendada evita furos e permite uma melhor 
circulação em bicicleta. Em várias situações é necessário recorrer a uma bomba de ar para encher os pneus, que 
por vezes não estão disponíveis em meio urbano – apenas em bombas de gasolina nas periferias – ou que não 
estão adaptadas para os tipos de válvula das câmaras-de-ar. 

 
Figura 11.21 – Bomba de ar urbana (fonte: cyclehoop.com) 

Propõe-se a ponderação de colocação deste tipo de bomba pública. Esta peça de mobiliário urbano que pode ser 
instalada em qualquer local para fornecer apoio aos utilizadores de bicicleta para encher os pneus a uma pressão 
recomendada, para qualquer tipo de válvula, sendo ao mesmo tempo projetada para uma utilização pública 
constante e resistente ao vandalismo. 

 

Bebedouros ou pontos de água 

As deslocações em bicicleta, dependendo das distâncias realizadas e do tipo de atividade, despendem muita água 
que é necessário restabelecer no corpo. Sugere-se a colocação de bebedouros em pontos estratégicos – junto a 
infraestruturas cicláveis – sendo que o seu acesso não deverá estar a mais de 2 km de qualquer ponto da 
infraestrutura ciclável (exemplo: ciclovia). Os bebedouros ou pontos de água devem permitir tanto a sua utilização 
direta como a possibilidade de encher um cantil ou bidão (Figura 11.23). Sempre que possível, estes bebedouros 
deverão ser acompanhados de sombra. 

       
Figura 11.22 – Exemplos de bebedouros 
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Figura 11.23 – Bidão utilizado na prática desportiva 

 

Sombras e espaços de estadia 

Os locais de estadia são importantes, nomeadamente em percursos mais extensos. Estes devem estar equipados 
com estruturas que permitam sombras que tornem confortável o descanso do utilizador de bicicleta em dias de 
temperaturas mais elevadas. 

 
Figura 11.24 – Exemplo de local de estadia com sombra e estacionamento para bicicletas (Fonte própria, Monsanto) 

 
Em meio urbano consolidado, as vias com árvores de alinhamento também fornecem um conforto e frescura para 
quem circula de bicicleta. 
 
 

  
Figura 11.25 – Exemplo de eixo com árvores de alinhamento em Lisboa e Ponte de Lima 
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Calhas para escadas ou degraus 

As calhas são um equipamento de apoio, de baixo investimento, que auxiliam o utilizador de bicicleta a ultrapassar 
escadarias ou degraus. A simples adição de uma calha elimina a necessidade de levantar a bicicleta e suportar o 
peso da mesma, tornando as escadas ou degraus um obstáculo facilmente ultrapassável. 

 
Figura 11.26 – Exemplos de calhas para escadas (Fontes: Ciclehoop.com, Alexandre Páris, traveljournals.net) 

 

Lavagem de bicicletas 

Para a prática desportiva de BTT considera-se pertinente a existência de um espaço de lavagem de bicicletas, de 
modo a facilitar o transporte do veículo em condições após as deslocações. 

Em Portugal encontram-se instalados vários sistemas gratuitos ou de baixo custo para os utilizadores. 

   
Figura 11.27 – Exemplos de lavagem de bicicletas instalados em Portugal: Monsanto (Lisboa), Bikeotel, Batalha. 

 

Estação de reparação de bicicleta 

As estações públicas de reparação de bicicletas podem ser uma solução para áreas com uma oferta reduzida 
deste tipo de serviços. Estes tipos de estações de reparação são adaptados para o ambiente urbano, e 
disponibilizam um vasto conjunto de ferramentas indicadas para reparações simples de bicicleta no local. Nalguns 
modelos, estas estações vêm acompanhadas de bomba de ar ou torneira de água. 
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Figura 11.28 – Exemplos de estação de reparação de bicicletas, algumas com bomba de ar e torneira integradas (Biciway em 
Lisboa, Cyclehoop, Nova Jersey) 

A localização ideal deste tipo de equipamento de apoio é numa zona central, junto a um parque de 
estacionamento para bicicletas. Sugere-se a instalação de dois equipamentos deste tipo no Concelho de Loulé: 
um perto da Câmara Municipal de Loulé e outro junto à EcoVia e zona pedonal em Quarteira (Figura 14.20). 

 

Contadores de utilização de bicicleta 

Algumas cidades optaram por instalar um contador ou barómetro de ciclistas em pontos de passagem frequentes 
dos mesmos. Este contador recolhe dados sobre a passagem de ciclistas, através de interrupção eletromagnética 
de uma grelha instalada sob o pavimento. Os dados, categorizados em hora, dia, mês e ano e incremento em 
relação ao mês homólogo do ano passado, são automaticamente atualizados e mostrados num painel eletrónico, 
e mais tarde analisados para monitorizar a evolução da utilização da bicicleta naquela infraestrutura. A informação 
pode também ser transmitida diretamente ao departamento de tráfego da autarquia, servindo como base para 
tomadas de decisão. 

 

Figura 11.29 - Exemplo de um contador de ciclistas, na Dinamarca 

O contador tem outro efeito para além da contagem de ciclistas, por motivar potenciais utilizadores de bicicleta a 
experimentarem. A autarquia também demonstra assim o seu interesse e preocupação sobre a bicicleta como 
meio de transporte.  
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11.5 LOCALIZAÇÕES ESPECÍFICAS PARA EQUIPAMENTOS DE APOIO NO CONCELHO DE LOULÉ 

Propõe-se colocar os seguintes equipamentos de apoio na fase inicial de implementação do plano CicloLoulé: 

Conjunto de Bomba de ar e Bebedouro 

· Praça da República, Loulé     Frente aos Paços do Concelho 

· Cruzamento Av. Infante Sagres e Rua Portas do Mar, Quarteira No percurso EuroVelo 

· Praça Cupertino Miranda e acesso à Av. Tivoli, Vilamoura  No percurso EuroVelo 
· Pista Ciclável Quarteira – Loulé    Local a definir entre Quarteira e o  

complexo de piscinas AquaShow 

· Rotunda do Vale do Lobo, EM 527 e Av. do Mar   No percurso EuroVelo 

· Rotunda Q da Quinta do Lago, EM 527 e Av. André Jordan No percurso EuroVelo 

 

Estações públicas de reparação de bicicletas 

· Praça da República, Loulé     Frente aos Paços do Concelho 

· Cruzamento Av. Infante Sagres e Rua Portas do Mar, Quarteira No percurso EuroVelo 
 

 

11.6 SERVIÇOS DE APOIO 

Para além dos equipamentos de apoio, vários serviços podem ser criados ou potenciados para a promoção ou 
apoio à utilização da bicicleta. Seguidamente enumeram-se alguns exemplos. 

 

Bicicletas de Uso Partilhado 

Os sistemas de bicicletas de uso partilhado têm-se expandido na última década por vários locais no mundo. Estes 
sistemas consistem numa rede de estações com várias bicicletas em que um utilizador pode utilizá-las nos seus 
trajetos por um determinado período de tempo e a um custo simbólico. Os sistemas de bicicletas de uso partilhado 
de terceira geração permitem uma fácil gestão da rede e da frota, para a empresa gestora, e a visualização de 
toda a informação num portal eletrónico, comodamente, para o utilizador. Estes portais disponibilizam informação 
online sobre a disponibilidade das bicicletas ou de lugares vagos em estações em tempo real, tal como acontece 
nos sistemas de Barcelona, Paris ou Londres18. 

O já existente sistema em Vilamoura funciona com uma rede de 38 estações e 200 bicicletas. Propõe-se a 
expansão deste sistema a Quarteira, de modo a racionalizar os recursos e sistema já implementados, por via de 
uma parceria.  

Já na cidade de Loulé, seria interessante implementar um sistema deste género, mas numa versão mais modesta, 
com cerca de 15 estações e 75 bicicletas. 

Propõe-se que todos os sistemas de bicicletas partilhadas a funcionar no município sejam integrados num site do 
plano CicloLoulé com informação atualizada online sobre as estações, disponibilidade de bicicletas e informações 
de acesso em português, inglês e outras línguas dos locais de origem dos turistas que mais visitam o concelho. 
Uma aplicação, APP para smartphones deverá igualmente incluir a informação atualizada online sobre os locais e 
disponibilidade de bicicletas. É devido à inexistência desta informação atualizada online que o sistema de 
Vilamoura, um dos mais completos em Portugal, não aparece no site de bicicletas partilhadas mundial “Bike Share 
Map”19 apresentado no congresso Velo-City 2013 em Viena. 

                                                                 
18 Bicing - www.bicing.cat ; Vélib - www.velib.paris.fr ; Barclays Cycle Hire - www.tfl.gov.uk/barclayscyclehire  
19 Bike Share Map – Global View: http://bikes.oobrien.com/global.php 
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Figura 11.30 – Sistema de Bicicletas de Uso Partilhado de Vilamoura – Vilamoura Public Bikes 

 

Informação 

A informação sobre o potencial ciclável e seus equipamentos de apoio deverá estar acessível para os cidadãos. 
Cabe à CM Loulé a reprodução dessa mesma informação, sendo que poderá ser feita em parceria com outras 
entidades. Consideram-se como oportunos os seguintes materiais: 

· Folhetos ou brochuras com localização e informações sobre a rede ciclável e respetivas infraestruturas 
de apoio (por exemplo, estacionamentos para bicicletas). Estes materiais poderão estar acompanhados 
de um conjunto e vantagens para a utilização da bicicleta como modo de deslocação, bem como dicas 
úteis para a circulação em bicicleta na via pública. 

   
Figura 11.31 – Folhetos informativos com dicas para circulação em bicicleta e para prender a bicicleta 

 

· Website dedicado à mobilidade ciclável no portal da CM Loulé, com mapas, rotas, e todo o tipo de 
informação pertinente para o utilizador de bicicleta ou potencial utilizador; 

· Sinalética vertical e horizontal, que não só indique a presença de utilizadores de bicicleta (para os 
automobilistas), mas também apoie o utilizador de bicicleta a orientar-se no seu percurso. O caso da 
sinalética da EuroVelo é um bom exemplo do efeito que poderá ter; 
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Figura 11.32 – Exemplos de painéis informativos e sinalética horizontal 

· Mapas esquemáticos da rede ciclável e dos equipamentos de apoio, sempre com as ligações para os 
Concelhos limítrofes, tanto em material de divulgação (papel) como em painéis informativos. Deverão 
disponibilizar também um contacto telefónico para mais informações e um contacto para caso de 
emergência. 

 
Figura 11.33 – Utilizadores de bicicleta consultando mapa (Fonte: EuroVelo.com) 

Turismo 

O Turismo e as empresas ou unidades turísticas podem apoiar e promover a mobilidade ciclável tanto junto dos 
seus trabalhadores e sociedade como junto dos turistas, promovendo ativamente a utilização da bicicleta e 
proporcionando condições para esta prática, e incentivando o cicloturismo como forma de turismo sustentável. 

Junto dos seus trabalhadores podem incentivar e facilitar a ida de bicicleta para o trabalho, criando condições para 
isso com a cedência de estacionamentos e balneários. Pode também promover o dia de bicicleta para o trabalho 
incentivando o uso diário da bicicleta como meio de transporte. 

Passeios e tours de bicicleta podem ser feitos com os trabalhadores, com os moradores da região e com os 
turistas mostrando o que a região tem de melhor e como é agradável conhecer a região de bicicleta, visitar locais 
que só podem ser visitados de bicicleta. 

Junto dos turistas, a bicicleta pode ser incluída nos pacotes turísticos dos hotéis e das agências de viagem como 
forma de diferenciação do produto e uma atividade que não é sazonal, para atrair turistas para a região. 

As unidades turísticas devem dispor de produtos e serviços como aluguer de bicicletas, alojamento para uma 
noite, menus especiais para utilizadores de bicicleta, kit de ferramentas de reparação, e infraestruturas como 
parque de estacionamento de bicicletas seguro, lavagem de bicicletas, roupa e equipamento. Além disso deve ter 
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disponíveis informações sobre o que existe na região relacionada com a utilização da bicicleta, sejam serviços ou 
infraestruturas, percursos de interesse e oficinas de bicicletas locais, dispondo de brochuras e mapas. Estas 
informações bem como a promoção não só do turismo ciclável mas também da mobilidade ciclável devem estar 
disponíveis nos websites das unidades. 

Ao dispor do serviço de aluguer de bicicletas pode ainda incentivar que o conhecimento e exploração da região 
sejam feitos a pé ou de bicicleta, promovendo os benefícios destes meios de deslocação como sendo agradáveis, 
divertidos, e benéficos para a saúde e para o ambiente. 

 

Bombas de gasolina 

As bombas de gasolina poderão ser parceiros num plano de mobilidade ciclável, na medida em que são um 
serviço de apoio onde recorrem vários utilizadores de bicicleta para regular a pressão nos pneus. 

Estas poderão estar munidas de um pequeno adaptador para válvulas, e ainda de um estacionamento seguro 
para bicicletas. 

 

Figura 11.34 – Adaptador de bomba de ar para válvulas presto 

 

 

11.7 INTEGRAÇÃO COM PARCEIROS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE 

Parceiros 

Várias entidades poderão ser parceiras na promoção e incentivo à utilização a bicicleta. De seguida sugerem-se 
algumas: 

· Setor hoteleiro e de restauração, em colaboração com a Associação Turismo do Algarve 

· Lojas de bicicleta, oficinas de bicicleta e empresas relacionadas com a atividade, tais como aluguer de 
bicicletas ou percursos guiados por bicicleta 

· Câmara Municipal de Loulé, nos pelouros de Educação e de Desporto 

· Câmaras Municipais dos concelhos limítrofes 

· Ministério da Educação, para inclusão da bicicleta no programa das aulas de Educação Física 
· GNR, prevenção rodoviária 

· Inframoura, empresa exploradora do sistema de bicicletas de uso partilhado em Vilamoura 
· Lusort, empresa que explora a Marina de Vilamoura e recebe potenciais utilizadores de bicicleta no 

Concelho para pequenas deslocações, cujas embarcações transportam bicicletas habitualmente. 

· Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta, como consultora para a mobilidade 
ciclável, e formação 

· European Cyclists Federation, como consultora para rede europeia EuroVelo 
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Outros meios de transporte 

A fraca cobertura de horário dos transportes coletivos ferroviários regionais e interurbanos que se verifica no 
concelho de Loulé pretende-se que seja melhorada através do complemento multimodal bicicleta + transporte 
público, assegurando assim uma maior abrangência por permitir mais capilaridade e alcance a áreas onde a rede 
de transportes públicos não se estende. O complemento da bicicleta possibilita o aumento das áreas de captação 
de acesso aos transportes públicos, tornando-se evidente na relação do alcance médio para percorrer distâncias a 
pé em conforto e tempo útil (15 minutos) – valor universalmente aceite de 800 m a pé vs. 2,5 km no mesmo 
período de tempo de bicicleta20. Além do mais, o nível de conforto para percorrer distâncias de bicicleta é 
igualmente garantido para distâncias que atingem os 5 - 8 km em terrenos com orografia relativamente plana 
(declive médio <5%) ou mais em terrenos com inclinações inferiores aos 3%. 

A integração multimodal no transporte coletivo rodoviário requer dotar os veículos de estruturas ou espaços 
próprios que possibilitam o transporte de bicicletas e/ou de parqueamentos em locais de interface, situação que 
propõe-se ser articulada com os operadores logo na fase inicial da implementação da rede ciclável. O 
complemento multimodal deverá ser integrado na política operacional dos transportes públicos do concelho de 
Loulé, quer nas carreiras regulares de autocarro, eventuais serviços de transporte flexível ou táxi-bus que poderão 
vir a ser implementados nas áreas de menor densidade populacional. Todos os veículos deverão estar preparados 
para o transporte de bicicletas de acordo com a sua dimensão, sem custo adicional para o utilizador e sem 
restrições de horário, com transporte das bicicletas no seu interior ou alternativamente em porta-bicicletas 
exteriores. 

 

Figura 11.35 – Exemplos de suportes para bicicletas em autocarros: Funchal (CM Funchal) e Toronto (TTC – Toronto Transit 
Commission) 

O transporte ferroviário regional já permite o transporte de bicicletas a bordo sem alterações ao interior das 
carruagens ou automotoras, e já se encontra regulamentada a função multimodal bicicleta + comboio nos serviços 
de transporte ferroviário Intercidades a introduzir a curto prazo a nível nacional, e nos comboios Alfa Pendular a 
médio/longo prazo de acordo com as condicionantes técnicas.21 

                                                                 
20 Planning Guidelines for Walking and Cycling. New South Wales Government, Australia, 2004. 
21 Resolução da Assembleia da República n.º 43/2013 de 8 de Março. 
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Figura 11.36 - Transporte ferroviário regional (Público – Suplemento P3 2012.08) 

 

Os parceiros a incluir na estratégia de implementação de serviços multimodais, coordenados por iniciativa e de 
acordo com as orientações da Câmara Municipal de Loulé deverão ser a operadora ferroviária CP e todos os 
operadores rodoviários presentes no concelho, em especial os Transportes Urbanos das Cidades de Loulé e 
Quarteira - a nível local; a operadora EVA Transportes a nível municipal e regional; e ainda as transportadoras 
rodoviárias nacionais que servem o concelho (Renex, Rede de Expressos, etc.). 

Propõe-se que todos os sistemas de transporte público multimodal a funcionar no município apareçam no site do 
plano CicloLoulé com informação atualizada sobre as rotas de autocarro e serviços ferroviários programados para 
transportar bicicletas, as regras de acesso, e links até aos sites dos operadores com tarifas e horários. O site 
deverá ser em português, inglês e outras línguas dos locais de origem dos turistas que mais visitam o concelho.  

Também os táxis licenciados para operar no município deverão ser incluídos no âmbito da estratégia multimodal 
do plano CicloLoulé, não só como eventuais parceiros de táxi-bus no interior do concelho, mas como apoio à 
componente de cicloturismo, ciclismo de estrada e mobilidade ciclável geral onde o complemento dos taxistas 
introduz sinergias com o modo ciclável como complemento de trajetos mais longos ou pontualmente em caso de 
avaria na bicicleta, ou cansaço do utilizador de bicicleta. O complemento de um porta-bicicletas é uma medida de 
custo reduzido que aumenta a flexibilidade do serviço de táxis, permitindo o transporte de 2 a 4 bicicletas mais os 
passageiros por um investimento reduzido, entre os 80€ e 200€ a preços de mercado em 2013. 

 

 

Figura 11.37 - Táxi na Dinamarca (M. Colville-Andersen) 
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12 PROGRAMAS DE APOIO À MOBILIDADE CICLÁVEL 

 

12.1 EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO 

Propõe-se a implementação de programas educativos sobre a utilização da bicicleta como meio de deslocação a 
vários níveis e para todas as fases etárias, incluindo campanhas de sensibilização generalizadas. 

 

Educação Escolar Básica 

Propõe-se a introdução de um programa educativo integrado nas disciplinas de educação física e educação cívica 
no ensino básico em todas as escolas e colégios entre os 10 e 12 anos de idade, à semelhança da Holanda, onde 
todas as crianças fazem um exame de condução por volta dos 11 anos de idade. Esta formação devera ser 
orientada pela Divisão de Desporto e Eventos da Câmara Municipal de Loulé, e complementada com o 
conhecimento do código da estrada e organização de jogos e gincanas no recinto escolar ou próximo deste para 
os alunos entre os 10 e 12 anos. 

 
Figura 12.1 - Exame de condução nacional, Holanda 

Deverá ser previsto o incentivo apoiado pela câmara municipal à aquisição de bicicleta a valores reduzidos e com 
apoio social a famílias numerosas ou com rendimentos baixos, possibilitado através de protocolos entre a Câmara 
Municipal de Loulé e fabricantes nacionais, eventualmente com o apoio de associações como a APFN – 
Associação Portuguesa de Famílias Numerosas e, no caso de apoio a famílias mais carenciadas em articulação 
com Institutos Particulares de Solidariedade Social locais, bem como centros sociais e paroquiais. 

 

Educação Escolar Secundária 

No ensino secundário público e privado, a Divisão de Desporto e Eventos da Câmara Municipal de Loulé deverá 
coordenar com os centros educativos do concelho que a partir dos 12 anos deverão ser efetuados passeios de 
bicicleta em grupo pelas localidades onde se situam os centros escolares e organizados por estes, para 
demonstrar algumas das deslocações possíveis numa distância entre os 2,5 e 5 km do centro escolar, acesso aos 
transportes públicos, zonas residênciais, e zonas de lazer e atividade desportiva. 
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Educação e desporto 

A componente de educação desportiva da bicicleta, não deverá ser descurada como estratégia fundamental da 
promoção deste meio de transporte. Assim, este poderá ter duas frentes de ação: uma através da introdução da 
bicicleta, nas suas diversas vertentes e modalidades, no Desporto Escolar, e outra no apoio e oferta de melhores 
condições aos clubes que já integram (ou pretendam vir a integrar) estas modalidades na sua oferta. As 
“escolinhas” da bicicleta já existentes em alguns locais do país, têm-se revelado excelentes academias de 
formação desportiva. Igualmente, projetos de desporto escolar podem ter um papel muito positivo na motivação 
das camadas mais jovens para o recurso à bicicleta. 

 

Ações de Formação e Sensibilização à População em Geral 

Procurando sensibilizar a população em geral para a utilização da bicicleta como meio de mobilidade, é 
fundamental promover cursos gratuitos abertos a todos através da Divisão de Desporto e Eventos da Câmara 
Municipal de Loulé, para ensinar a andar de bicicleta indiferentemente da idade, local de residência ou de 
trabalho, promovidos pela Câmara Municipal de Loulé e efetuados regularmente – pelo menos duas vezes por ano 
- conforme o número de inscrições e manifestações de interesse demonstrados pela população. Estes cursos 
deverão ensinar a andar de bicicleta, noções básicas de segurança e manutenção, formação sobre o código da 
estrada e o enquadramento dos utilizadores de bicicleta, e ainda uma sessão sobre a rede ciclável do plano 
CicloLoulé, com um passeio de 2,5 – 5 km (15 a 30 minutos) pela rede ciclável no local da formação revelando os 
locais mais próximos que a rede serve, designadamente serviços públicos, interfaces de transportes, áreas 
comerciais, residenciais e de trabalho. Nestas formações deverão ser divulgados mapas da rede ciclável municipal 
aos participantes. 

 

Formação dos Agentes da Autoridade e Serviços de Emergência  

Na fase inicial de implementação da rede ciclável do plano Cicloulé, propõe-se a formação de todos os agentes da 
PSP - Polícia de Segurança Pública e GNR - Guarda Nacional Republicana e Bombeiros a operar no território de 
Loulé sobre a implementação da rede ciclável e a fiscalização sistematizada e frequente pretendido para a eficácia 
desta infraestrutura, as particularidades da circulação de bicicleta, o enquadramento legal no âmbito do código de 
estrada, e promover sessões formativas com passeios de bicicleta pelo meio urbano, suburbano e rural do 
município com os elementos destas forças de segurança e emergência e para tomarem conhecimento da 
realidade local e da implementação da rede ciclável. Esta formação deverá ser repetida periodicamente como de 
participação e recolha de informação entre a câmara municipal e as autoridades de segurança e emergência, e 
como plataforma de sensibilização para ambas as partes sobre as ações de fiscalização, locais problemáticos, 
sinistros e ajustamentos a efetuar. 

No caso específico da PSP e GNR a câmara municipal deverá incentivar o uso da bicicleta para patrulhamento de 
proximidade, eventualmente comparticipando a compra de bicicletas para as respetivas esquadras e definição das 
missões consideradas mais relevantes para usar este equipamento de patrulhamento urbano pelas forças policiais 
e no meio florestal pela GNR e Bombeiros.22 

                                                                 
22 A Bicicleta nas Operações de Soberania. Revista Segurança & Defesa n.º 14. Julho-Setembro, 2010 B. Campos Pereira 
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Figura 12.2 - Patrulha ciclista da P.S.P. (Blog rodasdeviriato.blogspot.com) 

 

Formação de Condutores de Autocarros  

À semelhança das práticas de formação da operadora de autocarros Carris, em Lisboa, propõe-se que todos os 
motoristas das empresas de transporte rodoviário concessionadas para operar no município de Loulé recebam 
uma formação sobre a partilha da estrada com as bicicletas logo na fase inicial da implementação da rede ciclável, 
abordando as alterações que esta vai trazer na rodovia, os afastamentos recomendados nas ultrapassagens, 
distância de segurança e um passeio prático de bicicleta por alguns segmentos exemplificativos da rede ciclável e 
onde esta se cruza com carreiras de autocarro, interfaces, e as diversas tipologias de percurso: via banalizada, 
faixa ciclável e pista ciclável. 

 

Formação de Condutores de Táxi  

No caso dos taxistas, estes deverão receber formação específica sobre a nova rede ciclável na fase inicial da 
implementação, informando os taxistas sobre as alterações introduzidas pelas novas tipologias de percurso, os 
afastamentos recomendados nas ultrapassagens e distância de segurança recomendada. Formação específica 
sobre a recolha de clientes, entradas e saídas do táxi e locais de paragem deverão ser tomados em especial 
atenção na formação de sensibilização dos taxistas. 

 
Figura 12.3 - Autocolante colocado nas janelas dos táxis em São Francisco a sensibilizar os clientes (SFMTA – San Francisco 

Municipal Transportation Agency) 
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Figura 12.4 – Autocolante para sensibilização dos condutores 

 

 

12.2 INCENTIVO E PROMOÇÃO 

No âmbito da introdução das medidas previstas no plano CicloLoulé a Câmara Municipal de Loulé terá um papel 
fundamental na comunicação da nova rede ciclável a implementar, que só terá êxito com a participação de 
grandes segmentos da população. Deverão ser organizados eventos de incentivo e promoção da rede ciclável, 
como elemento indispensável de comunicação ainda antes da implementação dos percursos cicláveis previstos no 
plano CicloLoulé. Estas medidas deverão ser organizadas de modo sistematizado sobre segmentos de maior 
importância ou visibilidade de rede ciclável prevista, e antecipando as intervenções, seguindo um calendário de 
divulgação e ação que inclua os seguintes eventos: 

 

Ruas Abertas 

Os trajetos de percursos cicláveis que incidem sobre locais importantes nos centros urbanos de Loulé e Quarteira 
deverão ter um dia por mês de Ruas Abertas – idealmente ao fim de semana – onde a rua é fechada ao tráfego 
automóvel e aberta exclusivamente ao tráfego pedonal e ciclável. Este evento é uma oportunidade para divulgar 
mapas da rede ciclável e organizar eventos paralelos como uma das sessões das Ações de Formação e 
Sensibilização à População em Geral, e eventos com as associações e comerciantes locais. Estes eventos 
deverão ser comunicados na agenda cultural municipal, meios de comunicação social locais e regionais e nas 
redes sociais na internet, e deverão suceder desde a aprovação do plano CicloLoulé cada mês, ou mês alternado 
até ao início das obras de introdução dos percursos cicláveis. 

 

Dia Sem Carros 

Durante a semana europeia da mobilidade em setembro de cada ano, o dia sem carros é o evento mais 
emblemático. Neste dia, tal como nos dias de Ruas Abertas, deverão ser fechadas ao tráfego automóvel estradas, 
de preferência vias estruturantes em zonas urbanas. O Dia Sem Carros deverá ser aproveitado pela Câmara 
Municipal de Loulé para promover a rede ciclável através da localização das vias a fechar, idealmente vias 
estruturantes onde se pretende integrar um percurso ciclável a curto/médio prazo, e através da distribuição de 
mapas da rede ciclável municipal. 
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Passeios de Cicloturismo 

Para promover a rede ciclável do plano CicloLoulé no interior do concelho a Câmara Municipal de Loulé deverá 
programar diversos passeios de cicloturismo ao longo dos percursos cicláveis de acesso aos principais núcleos 
urbanos do interior. 

Estes passeios podem tomar a forma de passeios temáticos relacionados com o património ou atividades do 
Barrocal e da Serra, com observação de aves e contemplação da paisagem, e/ou alternativamente direcionados 
para um público-alvo – por exemplo o acesso aos circuitos BTT através da rede ciclável, passeios de estrada pela 
rede ciclável no interior, os acessos da rede ciclável à Via Algarviana, etc. desde que se assegure que os eventos 
ocorrem com suficiente regularidade para serem visíveis e atrair todo o tipo de utilizadores de bicicleta; 
cicloturismo, BTT, ciclismo de estrada, etc. 

O programa de passeios de cicloturismo pelo interior do concelho de Loulé deverá ser publicado na agenda 
cultural municipal e através dos postos de turismo, comunicação social local e ainda as redes sociais para 
atraírem o maior número de participantes a percorrem os vários percursos cicláveis que o plano CicloLoulé propõe 
se implemente no interior do concelho. Durante os passeios de cicloturismo deverão ser distribuídos mapas da 
rede ciclável municipal e realçada a possibilidade de utilizar estes percursos para efeito de mobilidade e não só 
lazer. 

 

Sexta de Bicicleta 

A Câmara Municipal pode aderir a programas já existentes em Portugal e promover a adesão da população em 
geral ao programa Sexta de Bicicleta, projeto da MUBi apoiado pela FPCUB – Federação Portuguesa de 
Cicloturismo e Utilizadores da Bicicleta, onde as pessoas são incentivadas a ir de bicicleta para o trabalho, escola 
ou nas suas deslocações quotidianas, registarem-se no website e enviar fotografias destas deslocações à 
organização por facebook. 

 
Figura 12.5 - Projeto Sexta de Bicicleta (sextadebicicleta.mubi.pt) 

 

 

Comboios de Bicicleta para a Escola 

Através da Divisão de Desporto e Eventos da Câmara Municipal de Loulé, deverão ser estabelecidos contactos 
com os centros educativos onde há alunos com idades entre os 10 e 12 anos para organizar os percursos ade 
manhã até à escola e de regresso a casa e/ou a atividades extracurriculares à tarde, acompanhados por adultos 
experientes enquanto utilizadores de bicicleta, e voluntários do ensino secundário. 
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Figura 12.6 - Comboio de bicicleta para a escola (Safe Routes to School National Partnership) 

 

12.3 LEGISLAÇÃO 

A efetiva promoção da mobilidade ciclável como uma opção de deslocações requer um enquadramento legal da 
bicicleta e da utilização da via pública, percurso este onde a República Portuguesa ainda está manifestamente 
atrasada em relação aos enquadramentos legais dos países mais desenvolvidos da União Europeia em matéria 
de legislação relativo à utilização da via pública como por exemplo o Código de Rua Belga de 2004 e de alguns 
Estados Americanos em matéria de segurança rodoviária, com regras especificamente adaptadas à realidade da 
circulação de bicicleta, como por exemplo a permissão de atravessar em locais de stop ou sinais vermelhos de 
acordo com o Idaho Stop, em vigor desde 1982. 

Atualmente a legislação portuguesa já permite algum enquadramento que apesar de nem sempre ser orientado 
para situações específicas da utilização da bicicleta, pode complementar a mobilidade ciclável em determinadas 
vertentes, nomeadamente as seguintes: 

Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de Agosto 

Aprova o regime da acessibilidade aos edifícios e estabelecimentos que recebem público, via pública e edifícios 
habitacionais. 

Uma eficaz aplicação do Decreto-Lei 163/2006 de 8 de Agosto, em particular o capítulo 1 sobre a via pública e as 
seguintes seções cuja aplicação ajuda a assegurar um espaço urbano com características minimamente 
ergonómicas não só para peões em geral mas para crianças até aos 10 anos de idade, que circulam de bicicleta a 
velocidades semelhantes aos peões (aprox. 4 – 5 km/h) numa fase de vida crucial para desenvolver as suas 
capacidades próprias e ganhar autonomia: 

 

· Secção  1.1  – Percurso acessível 

Em particular o n.º 1.1.2: “A rede de percursos pedonais acessíveis deve ser contínua e coerente, abranger 

toda a área urbanizada e estar articulada com as atividades e funções realizadas tanto no solo público como 
no solo privado” 

· Secção   1.2  – Passeios e caminhos para peões  

Em particular o n.º 1.2.1: “Os passeios adjacentes a vias principais e vias distribuidoras devem ter uma 

largura livre não inferior a 1,5 m” 

 



Plano de Mobilidade Ciclável de Loulé CICLOLOULÉ Fase II – Plano de Intervenção 

105 

· Secção   1.5  – Rampas na via pública 
 

· Secção   1.6  – Passagens de peões de superfície. 

 

Portaria n.º 216-B/2008 de 3 de Março  

Estabelece os parâmetros para o dimensionamento das áreas destinadas a espaços verdes e de utilização 
coletiva, infraestruturas viárias e equipamentos de utilização coletiva. 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 14/2012 de 9 de Fevereiro  

Recomenda ao Governo a promoção da mobilidade sustentável com recurso aos modos suaves de transporte, 
nomeadamente através de medidas práticas que garantam efetivas condições de circulação aos seus utilizadores 
e o reforço da sua segurança. 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 43/2013 de 8 de Março  

Recomenda ao Governo a criação de condições para o transporte de bicicletas na CP - Comboios de Portugal, 
EPE. 

 

Considerando o enquadramento legal existente sobre a circulação da bicicleta e o seu posicionamento na via 
pública, o Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 3 de Maio, 1978 é esclarecedor e esta informação é 
particularmente útil no planeamento das vias banalizadas e locais onde a bicicleta circula em coexistência com o 
tráfego rodoviário motorizado: 

Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 3 de Maio de 1978 

“Os velocípedes, providos ou não de motor auxiliar, devem transitar o mais próximo possível das bermas ou 
passeios mas sempre a uma distância destes que permita evitar qualquer acidente; devem, pois, transitar de 
modo a prevenir acidentes com os peões que ocupem as bermas ou passeios e a evitar embaraços ao trânsito 
que se processe em sentido contrário e para tanto hão-de colocar-se mais ou menos a meio da sua faixa de 
rodagem (Tribunal da Relação de Coimbra 03.05.1978, Boletim do Ministério de Justiça n.º 279, p.269).”23  

 

Orientações Legislativas e Regulamentares 

No âmbito do plano CicloLoulé a câmara municipal de Loulé pode tomar a dianteira legislativa em Portugal no que 
concerne o âmbito legislativo sob a responsabilidade dos municípios e como se espera virá a ser reforçado pelo 
espírito da subsidiariedade previsto na atual revisão do Código da Estrada, ainda em curso. Neste sentido, e em 
união com outros municípios onde tem existido uma política sustentada da implementação da bicicleta como meio 
de mobilidade, a Câmara Municipal de Loulé pode unida a estas ou eventualmente através da ANMP - Associação 
Nacional de Municípios propor uma série de medidas legislativas a melhorar, designadamente as seguintes: 

· Rever o Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU) garantindo em novas construções e 
reabilitações, espaço e infraestruturas para bicicletas; 

· Rever o Código da Estrada, contemplando as especificidades da mobilidade ciclável e conferindo lhes 
maior proteção (princípio do utilizador mais vulnerável; áreas de acalmia de tráfego (zonas 30 com 
medidas de acalmia de tráfego, residenciais ou de coexistência): introduzir o limite de velocidade 
generalizado de 30 km/h em todos os locais urbanos ou suburbanos consolidados, à exceção de vias 

                                                                 
23 Código da Estrada - Anotado e legislação rodoviária complementar - 3.ª Edição. Coimbra Editora. 
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principais onde o limite de velocidade pode ser de 40 km/h ou 50 km/h conforme as características da 
via, etc.) e avaliar a implementação em Portugal do Código da Rua; 

· Adotar sinalética comum para a mobilidade ciclável (acesso, circulação e informação); 
· Rever a legislação sobre o seguro escolar. 

 

A promoção e incentivo ao uso da bicicleta bem como à aplicação de infraestruturas de apoio podem também 
estar consagradas nos instrumentos legislativos. No caso dos instrumentos de gestão territorial, a referência ao 
uso da bicicleta como meio de transporte pode ser feita, a nível nacional - no Plano Estratégico de Transportes 
(Sectorial), e a nível Regional – no PROT-Algarve, embora não-vinculativos a particulares. 

A nível local, alguns Planos Diretores Municipais já contemplam medidas de promoção do uso da bicicleta, como é 
o caso do PDM de Lisboa24 em que são definidos critérios de planeamento de redes cicláveis, interpretados como 
referência complementar à natureza, tipologia e a largura da via e da morfologia urbana ou territorial em estudo, 
em que são definidas três tipologias de percurso a serem implementadas na maior cidade portuguesa de acordo 
com critérios de planeamento baseados em volume e velocidade de tráfego. 

Ao nível dos Regulamentos Municipais também é possível incluir a promoção da bicicleta sob forma vinculativa. 
Algumas cidades obrigam os parques de estacionamento público a disponibilizar estacionamento para bicicletas. 
No caso de Dublin esse valor vai até um máximo de 15% do número de lugares de estacionamento de 
automóveis. Na cidade de Groninga várias escolas secundárias têm parques de estacionamento de bicicletas 
vigiados. 

No caso das novas edificações, pode-se definir que em qualquer equipamento público ou edifício habitacional com 
mais de Xm2 inclua estacionamento para bicicletas, tanto nas novas construções como nos edifícios reabilitados. 
Esta regra está contemplada no Regulamento Municipal de Edificação de Lisboa (RMUEL), no seu artigo 58º: 

Artigo 58.º 
Parqueamento de bicicletas 

1 — As obras de edificação nova, com área de implantação superior a 225 m2, devem prever a 
existência de espaços cobertos para parqueamento de bicicletas, de fácil acesso, de modo a 
promover a utilização eficaz da bicicleta e evitar o seu furto e deterioração, de acordo com as 
seguintes regras: 

a) Cada edifício de habitação deve dispor de um lugar coberto de estacionamento 
para bicicletas no interior da parcela por cada fogo até 100 m2 de área bruta de 
construção, e dois lugares para fogos com área superior; 

b) Os estabelecimentos escolares do 3.º ciclo ou superior devem dispor de 1 lugar 
de estacionamento para bicicletas no interior da escola por cada 20 alunos e 
funcionários; 

c) Os edifícios de serviços, de comércio e outros usos devem dispor de 1 lugar 
coberto de estacionamento para bicicletas no interior do lote por cada 20 utentes 
do edifício, contabilizados a partir da média da sua utilização instantânea ou de 
valor estimado equivalente. 

2 — Em situações onde o declive não permita a construção de uma rampa e seja necessário 
ultrapassar um lance de escadas para aceder ao estacionamento, deve ser colocada uma calha de 
deslizamento ao longo das escadas, que possibilite a colocação e o deslize das rodas da bicicleta 
quando transportada à mão. 

3 — Os parqueamentos de bicicletas devem garantir um estacionamento apropriado, atendendo às 
seguintes condições: 

                                                                 
24 Referido no Relatório da Fase I – Tabela 8.1. 
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a) Garantir um espaço equivalente a um paralelepípedo com 2,00 m de 
comprimento × 1,50 m de altura × 0,65 m de largura por bicicleta, e dispor de um 
sistema de amarração segura que permita a fixação simultânea da roda e do 
quadro ao mesmo ponto fixo; 

b) Localizar-se no piso de soleira e preferencialmente no interior do edifício, em 
compartimentos de acesso restrito e evitando a ultrapassagem de obstáculos; 

c) Estar devidamente sinalizados se situados no exterior dos edifícios, localizando-
se próximo da entrada principal ou em lugar de passagem frequente e com boa 
visibilidade, dispor de iluminação noturna e oferecer proteção relativa às condições 
climatéricas. 

4 — Excetuam-se do disposto no presente artigo as situações em que as condições existentes, 
justificadamente, não permitam a materialização das normas constantes nos números anteriores. 

 

Em França, a Lei sobre a Qualidade do Ar e o uso racional de Energia (Lei nº 196-1236 de 30 de dezembro de 
1996), determina que na construção ou renovação de vias urbanas devem ser incorporadas pistas ou faixas 
cicláveis (as autoestradas ou as “vias rápidas” são excluídas). 

As dimensões e regras de aplicação para percursos cicláveis, para além do PDM, podem estar em maior detalhe 
consagrados no Regulamento Municipal de Edificação, como é o caso do Artigo 23º do RMUEL: 

Artigo 23.º 
Percursos cicláveis 

1 — Visando a introdução progressiva do uso da bicicleta, em alternativa ao transporte motorizado 
individual, os projetos das operações de loteamento devem prever a implementação de tipologias 
de espaço público que proporcionem a circulação de bicicleta, em compatibilidade com a 
circulação viária e com o tráfego pedonal. 

2 — Na ausência de regulamentação específica para a área abrangida, deve privilegiar-se a 
circulação da bicicleta em espaço viário, em detrimento da rede viária, devendo encontrar-se 
espaços segregados sempre que o fluxo automóvel o justifique. 

3 — Deve evitar-se a coexistência com peões sendo que, a existir, deve ser devidamente 
sinalizada. 

4 — Os percursos cicláveis devem respeitar os seguintes critérios: 

a) A salvaguarda da continuidade, de modo a possibilitar a deslocação de bicicleta 
entre os locais servidos sem interrupção; 

b) A funcionalidade dos percursos, devendo os declives ser inferiores a 3 % ou, no 
limite, atingir os 5 %, sendo apenas permitidos declives até 8 % em espaços cicláveis 
de ligação em distâncias até 125 m; 

c) A segurança e o conforto dos utilizadores, nomeadamente no que respeita à 
adequação da pavimentação, ausência de obstáculos à fluidez de circulação, correta 
abordagem aos cruzamentos e utilização de vegetação para criação de 
ensombramento. 

5 — Para cumprimento do disposto no número anterior, aplicam-se aos percursos cicláveis as 
seguintes dimensões mínimas de Secção transversal: 

a) 1,50 m em percursos cicláveis unidirecionais; 

b) 2,20 m em percursos cicláveis bidirecionais. 
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13 DESENVOLVER UMA ECONOMIA CICLÁVEL 

 

13.1 APOIAR O TURISMO CICLÁVEL 

O Turismo Ciclável é definido pela Sustrans por “visitas de lazer, tanto de dia como de noite, longe de casa, que 

envolvem o cicloturismo como parte importante e fundamental da visita”.25 

Um estudo realizado pelo Parlamento Europeu em 2012, estima que, a cada ano, são realizadas mais de 2,2 mil 
milhões de viagens de cicloturismo, sendo que 20 milhões pernoitam nos locais. O impacto económico destas 
viagens é de 44 mil milhões de euros26. O turista que faz turismo ciclável é mais propenso a fazer outras 
atividades durante a viagem como visitar monumentos, galerias de arte, compras em lojas e fazer refeições fora. 
Como atividade em crescimento, o turismo ciclável tem potencial para impulsionar as economias regionais e rurais 
e incentivar estilos de vida ativos e saudáveis para os visitantes e moradores27. O turismo ciclável é também uma 
oportunidade para combater a sazonalidade que se verifica na região ao Algarve, nos meses mais frescos. 

Foi apenas com a assinatura do Tratado de Lisboa em 2007 que o Turismo ficou oficialmente sob alçada da União 
Europeia. A União Europeia tem agora uma política de turismo oficial, bem como um quadro político para o 
turismo28. Como uma forma de turismo sustentável, a União Europeia tem sido cada vez mais favorável ao turismo 
ciclável, particularmente através de cofinanciamento de vários projetos por todo o continente. Por exemplo, em 
2011 desenvolveu e cofinanciou duas rotas da rede EuroVelo (rotas 3 e 13). Este cofinanciamento e outros 
projetos com bicicletas estão a ajudar a fazer do turismo ciclável uma peça cada vez mais importante do setor29. 

A ECF sempre apoiou proactivamente o turismo ciclável devido aos seus benefícios económicos, sociais, 
ambientais, culturais e de saúde através da promoção do turismo de bicicleta, fazendo lobby por mais apoio e 
financiamento da UE, construindo relações dentro da indústria do turismo, aparecendo em feiras e conferências e 
a trabalhar com parceiros em projetos de turismo ciclável e também através da rede EuroVelo30. 

 
Figura 13.1 - Percurso existente a integrar na Ecovia do Algarve, entre a Quinta do Lago e o Aeroporto de Faro 

 

 

                                                                 
25 CYCLE TOURISM – INFORMATION PACK TT21. Sustrans Routes for People. 
26 TRANSPORT AND TOURISM - THE EUROPEAN CYCLE ROUTE NETWORK EUROVELO, STUDY. European Parliament's Committee on 
Transport and Tourism. 
27 DEVELOPING A CYCLING ECONOMY, QUEENSLAND CYCLE STRATEGY 2011–2021. Queensland Government, Department of 
Transport and Main Roads. 
28 Idem. 
29 Idem. 
30 Idem. 
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Os municípios podem apoiar o Turismo Ciclável, com as seguintes medidas: 

· Desenvolvimento de uma rede segura, conveniente e atraente; 

· Criação de acessos mais fáceis e seguros dentro e fora das cidades, incluindo na passagem para outros 
concelhos; 

· Sinalização coerente e visível das rotas existentes para evitar que os turistas se percam; 

· Elaboração de folhetos com informações sobre rotas e mapas, infraestruturas e serviços relacionados 
com a bicicleta bem como alojamentos amigos da bicicleta, para distribuir pela região; aluguer de 
bicicletas e rent-a-bike nas estações de comboio; 

· Desenvolvimento do programa “Portugal Amigo da Bicicleta”31 junto da indústria do turismo e da bicicleta 
da região;  

· Promover e comercializar a imagem das ciclovias, ecovias, outras infraestruturas e serviços32; 

· Criar um website com informações sobre as infraestruturas, serviços, rotas, mapas e reserva de 
bicicletas33; 

· Desenvolver rotas turísticas variadas, de praias, de monumentos, de restaurantes, de produtos e doces 
típicos da região com batata-doce, amêndoa, alfarroba, laranja e figos, rota da Ria Formosa (estas rotas 
podem ser também transformadas em visitas guiadas); 

· Participar em feiras internacionais de turismo para promoção do concelho; 

· Falar com agências de viagens para incluir nos pacotes passeios de bicicleta, a ecovia do Algarve e 
outras rotas (já mencionadas). 

 

13.2 APOIAR A INDÚSTRIA DA BICICLETA 

A indústria portuguesa de fabrico de bicicletas está a ganhar velocidade com o aumento dos preços do petróleo e 
dos transportes públicos, bem como a redução do poder de compra dos portugueses para a aquisição de 
automóveis. Em Portugal a Rodi, a Miralago e a Órbita são as principais unidades industriais de fabrico e 
montagem de bicicletas34, sendo a Decathlon responsável pela maioria das bicicletas montadas. 

Segundo as estatísticas do Eurostat, em 2011 foram produzidas 782 mil bicicletas em Portugal, sendo o sexto 
maior produtor principal da Europa, como se pode constatar na Figura 13.2.  

 
Figura 13.2 – Produção de bicicletas na Europa (x1000 unidades), segundo os dados do COLIBI de 201135 

 

                                                                 
31 Programa de Certificação de Estabelecimentos Amigos da Bicicleta, desenvolvido pela FPCUB à semelhança de outros países. 
32 CYCLE TOURISM – INFORMATION PACK TT21. Sustrans Routes for People. 
33 DEVELOPING A CYCLING ECONOMY, QUEENSLAND CYCLE STRATEGY 2011–2021. Queensland Government, Department of 
Transport and Main Roads. 
34 Bicicletas pedalam a alta velocidade, artigo publicado no Semanário Sol, secção de Economia, a 8 de Abril de 2012. 
35 COLIBI – COLIPED (2012) European Bicycle Market - Industry & Market Profile, 2011 statistics. 
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Em 2011, o número de bicicletas vendidas foi de 320 mil unidades, com um preço médio de €140. Nas estatísticas 
do número de empregos que a indústria de fabricação de bicicletas mantém, Portugal surge em 7º lugar com 690 
postos de trabalho, e em 5º lugar, com 500 postos de trabalho, no emprego gerado pela indústria de componentes 
e acessórios, igualando a Holanda (Figura 13.3).36 

 
Figura 13.3 – Postos de trabalho gerados pela Indústria da Bicicleta, Componentes e Acessórios, segundo os dados do COLIBI 

 
O saldo da balança comercial de bicicletas tem sido sucessivamente crescente e favorável a Portugal, quer em 
valor, quer em quantidade (Figura 13.4). 

Em 2007, a exportação de bicicletas atingiu valores próximos dos 115 M€ e as importações ultrapassaram os 23 
milhões de euros, sendo o saldo da balança comercial de 91,5 milhões de euros. No mesmo ano, a quantidade de 
bicicletas exportadas (1.009.489) foi claramente superior à das bicicletas importadas (229.340), resultando assim 
num saldo positivo. O valor médio unitário das bicicletas importadas, no período de 2001 a 2007, foi de € 84,90. Já 
as bicicletas exportadas registaram um valor médio unitário de € 94,30.37 

 
Figura 13.4 – Exportações e Importações de bicicletas, em milhares de euros e unidades, segundo os dados do Eurostat. 

 

Os dois países para onde Portugal exporta mais bicicletas são a França e a Espanha, quer em termos de 
quantidade, quer em termos de valor (Tabela 13.1).38 

Tabela 13.1 – Destino das bicicletas exportadas a partir de Portugal, em quantidade e valor. 

 Quantidade Valor 
França 559 536 82.776.629 € 
Espanha 431 101 30.312.315 € 
TOTAL 1 009 489 114.768.213€ 

 

O apoio à indústria da bicicleta pode ser feito de várias formas, unindo esforços com as empresas da produção e 
montagem em que, por um lado, visa que a indústria da bicicleta se mantenha ativa ou que possa crescer e, por 
outro lado, aumenta o número de utilizadores de bicicleta, dado o poder comunicativo que as empresas têm com o 
consumidor, apontando a utilização da bicicleta como algo seguro, agradável e conveniente. 

                                                                 
36 Idem. 
37 IMT (2012), CICLANDO - Plano de Promoção da Bicicleta e Outros Modos Suaves 2013-2020 
38 Idem. 

2450 
1764 

1574 
1150 

1074 
1010 

690 
480 
460 

400 
300 

0 1000 2000 3000

Alemanha
Holanda

Itália
França
Polónia

Bulgária
Portugal
Hungria

Rep. Checa
Roménia

Áustria

Postos de trabalho na Indústria da Bicicleta 

1600 

1200 

900 

800 

500 

500 

480 

370 

150 

90 

0 500 1000 1500 2000

Itália
Alemanha

França
Roménia
Holanda
Portugal

Rep. Checa
Polónia
Bélgica

Eslováquia

Postos de trabalho na Indústria de  
Componentes e Acessórios 



Plano de Mobilidade Ciclável de Loulé CICLOLOULÉ Fase II – Plano de Intervenção 

112 

O apoio à indústria das bicicletas, por parte das autarquias, pode ser feito promovendo o comércio local, 
incentivando os munícipes a comprar no comércio local, através de campanhas que podem oferecer descontos ou 
apenas passar a mensagem que ao comprar no comércio local ajuda a desenvolver a própria região. Podem ser 
realizadas feiras de exposição com as empresas da região, locais e até nacionais (que possam fazer acordos com 
empresas para comercializar os seus produtos exclusivos). O município poderá também incentivar a criação de 
empresas de bicicletas com diversos serviços em determinados locais ou regiões, tais como: alojamento para 
turistas complementado com o aluguer de bicicletas, reparação de bicicletas, entregas de bicicleta, passeios de 
bicicleta guiados; promovendo cursos de criação de pequenas e médias empresas, facilitando também a abertura 
dessas mesmas empresas com diminuição de taxas e burocracias municipais. Outras medidas enquadram-se em: 
incentivar e apoiar os passeios de bicicleta e sistemas de aluguer nas empresas já existentes, que façam a ligação 
entre atrações regionais e locais; promover formações de mecânica de bicicletas; folhetos informativos sobre onde 
comprar uma bicicleta e quais as vantagens de andar de bicicleta, que possam ser distribuídos nas empresas 
envolvidas na indústria da bicicleta e nos serviços municipais. 

Na Tabela 13.2 listam-se as empresas ligadas à indústria da bicicleta no Concelho de Loulé. 

Tabela 13.2 – Empresas ligadas à indústria da bicicleta no Concelho de Loulé 

Empresas da Indústria da 
Bicicleta no Concelho de Loulé 

Algarvcycles Loulé 
Bikeland 

Freebike Bike Shop 
Iper Rent 

Megasport 
Moto-tur 

 

 

13.3 APOIAR A RECREAÇÃO E OS DESPORTOS CICLÁVEIS 

As orientações da União Europeia para a Atividade Física39 dizem que os governos devem coordenar e 
desenvolver o financiamento público e incentivar o financiamento privado dirigido ao aumento da atividade física e 
à melhoria do seu acesso para toda a população. Neste caso, particularmente, as autarquias devem destinar 
verbas específicas para o apoio da recreação e dos desportos cicláveis, e assegurar que são acessíveis para 
todos. 

O apoio pode ser feito ao nível da Escola e do Desporto Escolar, com o desenvolvimento de aulas práticas e 
teóricas de condução da bicicleta, passeios organizados de cicloturismo e desenvolvimento das modalidades de 
ciclismo e/ou triatlo no âmbito do Desporto Escolar. 

Em relação ao associativismo, a autarquia pode, para além de destinar verbas anuais, isentar os clubes de taxas 
de licenças para a realização de passeios e eventos, de carácter competitivo ou não, desde que sejam destinados 
a toda a população do Concelho. Pode também organizar eventos de promoção da bicicleta convidando os vários 
clubes do Concelho entre outros stakeholders. 

                                                                 
39 ORIENTAÇÕES DA UNIÃO EUROPEIA PARA A ACTIVIDADE FÍSICA. Instituto do Desporto de Portugal, 2009. 
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14 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE SOLUÇÕES 

 

As soluções propostas no plano CicloLoulé consideram os percursos mais diretos, cómodos e seguros entre as 
localidades e entre polos atratores situados no município, e considerando as características do espaço viário 
existente. Neste sentido, a ocupação programática do espaço físico da estrada ou rua, as características do tráfego 
motorizado que circula nestas vias (i.e. volume de tráfego e velocidade do tráfego motorizado) e ainda as 
características do espaço público envolvente são os elementos que informam a hierarquia da tomada de decisão 
relativo à implementação da rede ciclável e à escolha de tipologias mais adequadas. 

 

Figura 14.1 - Hierarquia de Tomada de Decisão (Rede Ciclável – Princípios e Planeamento de Desenho. IMTT, 2011) 

Seguindo a hierarquia de tomada de decisão apresentado como boa prática no manual do IMTT, onde adequado ou 
possível, o plano CicloLoulé procurou basear-se no aproveitamento da rede viária existente como modelo 
estruturante, onde as estradas principais entre localidades já definem o caminho mais direto e incluem uma série de 
apoios comerciais existentes na área da restauração e hoteleiros que asseguram serviços de apoio aos utilizadores 
de bicicleta. O aproveitamento da rede viária existente é geralmente reconhecido como uma boa prática a nível 
internacional e nacional no planeamento e implementação de uma rede ciclável, em especial pelas seguintes razões 
referidas no manual de boas práticas40: 

· Aproveitamento da infraestrutura existente 
· Consumo de espaço nulo ou muito reduzido 
· Custos de execução reduzidos 
· Rapidez de concretização 
· Facilidade de manutenção 
· Boa integração nas interseções, os utilizadores de bicicleta são mais visíveis 
· Efeito da redução de velocidade do tráfego motorizado, melhorando o nível de segurança no 

ambiente rodoviário e criando uma gradual mudança de mentalidade 

As soluções de partilha da via pública, nomeadamente as vias banalizadas, onde a circulação de bicicleta circula em 
coexistência com o tráfego motorizado, ou as faixas cicláveis, onde a bicicleta é parcialmente integrada através da 
redistribuição do espaço viário da estrada existente através de sinalização horizontal que separa o tráfego 
motorizado do tráfego ciclável representam a maioria da rede ciclável a implementar no concelho de Loulé.  

 

14.1 REDUÇÃO DE VOLUMES DE TRÁFEGO MOTORIZADO 

Dentro do âmbito do programa funcional do plano CicloLoulé, não se incide diretamente sobre medidas de redução 
de volumes de tráfego motorizado pelo que esta primeira solução a considerar não se enquadra diretamente no 
presente plano. Numa ótica de conjunto, e de modo indireto, o plano CicloLoulé é uma das soluções que se prevê 
contribuirá para a redução de volumes de tráfego motorizado, a integrar num eventual plano de deslocações 
urbanas e municipais mais abrangente, com medidas de pormenor a incidirem sobre o transporte público, o 
estacionamento, a mobilidade pedonal, e a mobilidade ciclável conforme é abordada no presente plano.  

                                                                 
40 REDE CICLÁVEL – PRINCIPIOS DE PLANEAMENTO E DESENHO. IMTT. 2011. 
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14.2 REDUÇÃO DA VELOCIDADE DE CIRCULAÇÃO MOTORIZADA 

A coexistência da circulação de bicicleta em segurança e conforto exige que o tráfego motorizado circule em 
condições compatíveis com a partilha da via conforme proposto no presente plano em vários percursos secundários 
e terciários da faixa litoral do concelho e na implementação da rede ciclável na área interior / Norte, onde é viável 
uma partilha da estrada. Esta integração de percursos cicláveis em estradas nacionais desclassificadas, e estradas 
municipais secundárias ou terciárias requer algumas medidas de acalmia de tráfego estrategicamente localizadas, e 
sinalização horizontal e vertical bem visível e adequadamente mantida. 

Dentro dos núcleos urbanos com uma malha consolidada a preexistência da rede viária urbana e a escassez de 
espaço público disponível favorece a implementação de vias banalizadas para circulação do tráfego ciclável e 
motorizado em coexistência - e pontualmente a inserção de faixas cicláveis ou mesmo pistas cicláveis, onde não é 
viável a redução do volume e velocidade do tráfego motorizado. A maioria dos principais eixos viários dentro das 
localidades apresenta características apropriadas à integração de tráfego em coexistência, sendo necessário em 
todos os casos a sinalização horizontal e vertical clara e legível, estrategicamente complementada com medidas de 
acalmia das velocidades praticadas pelo tráfego motorizado.  

 

 

Figura 14.2 – Medidas de acalmia de tráfego em Vilamoura: passagens e percursos pedonais rebaixados e largura > 4m 

 

14.3 TRATAMENTO DE INTERSEÇÕES E GESTÃO DE TRÁFEGO 

Existem diversos cruzamentos onde são propostas alterações para uma maior adequação da circulação do tráfego 
motorizado com o tráfego ciclável; um dos exemplos que melhor exemplifica a remodelação de uma interseção está 
proposta para o centro de Almancil: 

 

Centro de Almancil: cruzamento da Av. 5 de Outubro e Rua do Vale Formoso (EM 521) 

O cruzamento semaforizado da Rua do Vale Formoso e Av. 5 de Outubro deverá ser transformado numa pequena 
rotunda, assegurando maior fluidez do tráfego e velocidades mais adequadas ao meio urbano (≤30 km/h), 

permitindo igualmente o alargamento dos passeios pedonais. A rotunda proposta deverá ter raios de viragem bem 
demarcados, permitindo um escoamento calmo nas horas de maior tráfego, ao mesmo tempo que obriga à redução 
das velocidades nos períodos de menor congestionamento. 
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Figura 14.3 - Cruzamento da Rua do Vale Formoso e da Av. 5 de Outubro no centro de Almancil a remodelar em pequena rotunda 

 

14.4 REDISTRIBUIÇÃO DO ESPAÇO AFETO À CIRCULAÇÃO MOTORIZADA 

Só através da redistribuição do espaço viário afeto à circulação motorizada é que se consegue desenvolver uma 
rede ciclável verdadeiramente integrada nas opções de mobilidade do concelho; existem três tipologias diferentes 
cuja inserção na rede viária definirá a redistribuição necessária, nomeadamente:  

1. A introdução de vias banalizadas, onde não existe uma redistribuição efetiva mas uma mudança 
comportamental nos motoristas e na perceção que estes e a população em geral têm do espaço viário;  

2. A introdução de faixas cicláveis que obrigam a uma redistribuição efetiva e facilmente percetível do 
espaço viário; 

3. A construção de pistas cicláveis em locais onde existia uma faixa de rodagem desenhada para o tráfego 
motorizado. 

Seguem alguns exemplos propostos no plano CicloLoulé destas três formas diferentes de redistribuir o espaço afeto 
à circulação motorizada: 

 

Redistribuição Através da Introdução de Vias Banalizadas: Litoral do Concelho de Loulé (A Sul do Eixo 
Loulé – Boliqueime) 

Propõe-se a introdução de diversas vias banalizadas no litoral do concelho de Loulé, considerando as seguintes 
intervenções tipo: 

· Implementação de um sistema adequado de sinalização vertical e horizontal (i.e. pintura indicativa da 
presença de utilizadores de bicicleta) dentro e fora dos núcleos urbanos, incluindo um sistema de 
wayfinding a definir distâncias e acessos às localidades, pontos de interesse, percursos BTT e EcoVia do 
Litoral; 

· Redução da velocidade máxima nas vias onde se pretende implementar vias banalizadas, para 
velocidades nunca superiores aos 30km/h nas vias em geral; 

· Introdução de medidas de acalmia de tráfego no meio urbano e em pontos estratégicos como são as 
aproximações, entradas e interior dos aglomerados urbanos nas localidades, e ainda em segmentos de 
estrada potencialmente perigosos para os utilizadores da bicicleta fora das localidades. Algumas medidas 
de acalmia de tráfego que já existem serão complementadas para uma melhor integração do modo 
bicicleta nas estradas (lombas e sinais de controlo de velocidade nas aproximações aos núcleos urbanos 
serão reforçados com redutores de velocidade, gincanas, pequenas rotundas e “pinch points” – 
estreitamentos estratégicos da via. 
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Redistribuição Através da Introdução de Vias Banalizadas: Interior Do Concelho De Loulé (A Norte 
do Eixo Loulé – Boliqueime ) 

Propõe-se a introdução de diversas vias banalizadas no interior do concelho de Loulé, considerando as seguintes 
intervenções tipo: 

· Implementação de um sistema adequado de sinalização vertical e horizontal (i.e. pintura indicativa da 
presença de utilizadores de bicicleta) dentro e fora dos núcleos urbanos, incluindo um sistema de 
wayfinding a definir distâncias e acessos às localidades, pontos de interesse, percursos BTT e Via 
Algarviana; 

· Redução da velocidade máxima nas vias onde se pretende implementar vias banalizadas, para 
velocidades nunca superiores aos 50km/h no meio rural, e preferencialmente nunca superiores aos 
30km/h dentro das povoações; 

· Introdução de medidas de acalmia de tráfego em pontos estratégicos como são as aproximações, 
entradas e interior dos aglomerados urbanos nas localidades, e ainda em segmentos de estrada 
potencialmente perigosos para os utilizadores da bicicleta fora das localidades. Algumas medidas de 
acalmia de tráfego que já existem serão complementadas para uma melhor integração do modo bicicleta 
nas estradas (lombas e sinais de controlo de velocidade nas aproximações aos núcleos urbanos serão 
reforçados com redutores de velocidade, gincanas, alguma pequenas rotundas e “pinch points” – 
estreitamentos estratégicos da via. 
 

 

Figura 14.4 - Estrada Municipal 524 entre Tor e Benafim a receber sinalização vertical e horizontal de via banalizada, sinalização de 
wayfinding nos cruzamentos e pontos de interesse, e medidas pontuais e acalmia da velocidade do tráfego motorizado 

 

 

Redistribuição Através da Introdução de Pistas Cicláveis: Acesso a Loulé na variante EN 396 / Av. 
Andrade de Sousa 

Para permitir uma entrada direta em Loulé, para quem circula de bicicleta desde Quarteira, Quatro Estradas ou 
Boliqueime, a redistribuição do espaço afeto à circulação motorizada na saída Norte-Sul da Variante da EN 396 para 
a Zona Industrial de Loulé implica um estreitamento da via de tráfego motorizado que circula na faixa de saída da 
Variante, reduzindo esta para uma largura de 3,00 m e introduzindo uma pista ciclável bidirecional com largura de 
2,20 m no espaço da berma e parte da via existente, complementada com um separador com 0,50 m de largura. 
Esta intervenção situa-se entre a paragem de autocarros urbanos n.º 8 na Av. Andrade de Sousa e a rotunda da 
Zona Industrial de Loulé, no sítio de Campina de Baixo. 
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Figura 14.5 – Pormenor da carta da Rede Ciclável, acesso a Loulé proposto através de faixa ciclável (verde) e pista ciclável 

(vermelho) 

 

 
Figura 14.6 – Atual impasse à circulação ciclável no acesso a Loulé 

 

  

Figura 14.7 - Acesso a Loulé: espaço viário a remodelar para eliminar o impasse através da introdução de uma faixa ciclável 
bidirecional, com separação física aproveitando o pavimento existente 

 

Redistribuição Através da Introdução de Faixas Cicláveis: Eixo Av. Eng.º João Meireles – Av. 
Vilamoura XXI 

Propõe-se a ocupação das bermas da Av. Vilamoura XXI com faixas cicláveis unidirecionais entre a Av. Eng.º João 
Meireles e a Estrada de Albufeira; as faixas cicláveis serão devidamente assinaladas através de sinalização 
horizontal, sinalização vertical pontual e em alguns locais balizadores e/ou separadores da faixa ciclável para evitar 
incompreensões por parte dos motoristas que circulam nesta estrada. O espaço de separação deverá ser retirado à 
via onde circula o tráfego motorizado para permitir uma ciclovia unidirecional com os afastamentos laterais 
adequados e uma largura mínima de 1,50m, incluindo a sinalização horizontal e uma zona de segurança adequada. 
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Figura 14.8 – Pormenor da carta da Rede Ciclável, faixa ciclável (verde) nas bermas do eixo Av. João Meireles e Av. Vilamoura XXI 

 

 

Figura 14.9 - Av. João Meireles, Vilamoura: espaço viário a remodelar com a introdução de faixas cicláveis unidirecionais nas bermas, 
sinalização horizontal, vertical e elementos de separação e balizamento entre estas e o tráfego motorizado 

 

 

Redistribuição Através da Introdução de Pistas Cicláveis: Eixo Av. Carlos Mota Pinto / Av. 
Francisco Sá Carneiro em Quarteira 

O eixo definido pela Avenida Carlos Mota Pinto e a Avenida Francisco Sá Carneiro deverá ser intervencionado, em 
especial nas laterais que devem ser estreitadas e os passeios alargados num dos lados e o estacionamento 
reposicionado do outro. Entre este estacionamento e as vias centrais deverá ser implementada uma pista ciclável 
segregada bidirecional, em ambos os lados da Avenida. 

 
Figura 14.10 - Pormenor da carta da Rede Ciclável, Quarteira: vias banalizadas em turquesa, pistas cicláveis em encarnado faixas 

cicláveis em verde, percurso partilhado com peões em verde seco 
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Figura 14.11 - Av. Francisco Sá Carneiro, Quarteira: espaço viário sobredimensionado para o modo motorizado a remodelar com a 
introdução de pistas cicláveis; uma em cada lado da avenida 

 
 

14.5 IMPLEMENTAÇÃO DE PISTAS CICLÁVEIS 

As pistas cicláveis completamente segregadas são adotadas no plano CicloLoulé como soluções pontuais a 
implementar em locais específicos onde não é seguro ou confortável para o utilizador de bicicleta circular de modo 
integrado ou semi-integrado com o tráfego rodoviário, ou onde não existem as condições físicas para a integração 
de uma via banalizada ou de uma faixa ciclável. A rede ciclável de Vilamoura, toda desenvolvida num conceito de 
segregação é um exemplo preexistente que será complementado com vias banalizadas e faixas cicláveis onde se 
verifica fragilidades no funcionamento da rede ciclável existente. Entre as diversas pistas cicláveis novas a 
introduzir, dois exemplos são os seguintes: 

 

Pistas Cicláveis: Cemitério de Quarteira – Quatro Estradas 

Propõe-se uma pista ciclável paralela à EN 396 entre o Cemitério de Quarteira, onde existe interligação a vias 
banalizadas dentro do núcleo urbano, e o cruzamento da EN 396 e a EN 125 na localidade de Quatro Estradas. 
Esta pista ciclável passa junto de vários pontos atratores entre as duas localidades, nomeadamente as piscinas do 
AquaShow, o cruzamento das Quatro Estradas, e continua até à estação ferroviária de Loulé/Quarteira como uma 
faixa ciclável e daí até à Zona Industrial de Loulé como uma via banalizada na antiga EN 396 que apresenta um 
reduzido volume de tráfego desde que a Variante da EN 396 foi inaugurada em 2007. 

 

Figura 14.12 - Pormenor da carta da Rede Ciclável: pista ciclável entre o Cemitério de Quarteira e Quatro Estradas 
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Figura 14.13 - EN 396 junto à entrada para o AquaShow 

 

Pistas Cicláveis: Vilamoura / Millennium Golf Course  - cruzamento da EM 526 / Kadoc 

Propõe-se a extensão da rede ciclável de Vilamoura através da construção de uma pista ciclável paralela à Estrada 
de Albufeira desde o Millennium Golf Course até à Estrada de Vilamoura, e paralela a esta até ao acesso do Colégio 
Internacional de Vilamoura e no mesmo lado desta entrada, onde propõe-se um atravessamento da estrada sobre-
elevado antecedido com sinalização horizontal e vertical e elementos redutores de velocidade no pavimento. Desde 
este atravessamento a pista ciclável deverá continuar paralela à Estrada de Vilamoura no lado Poente até ao posto 
de gasolina da BP, junto ao cruzamento com a EM 526 e o Kadoc, atravessando a EM 526 em passadeira sobre-
elevada e sinalizada, antecedida com medidas de acalmia de tráfego em ambos os lados da estrada municipal. A 
partir do cruzamento da EM 526 existem estradas secundárias com menor volume de tráfego que permitem a 
integração do percurso ciclável em via banalizada complementada com medidas pontuais de acalmia de tráfego 
motorizado até à estação ferroviária de Boliqueime, Poço de Boliqueime e centro de Boliqueime. 

 

 

Figura 14.14 - Pormenor da carta da Rede Ciclável: pista ciclável entre Vilamoura e o cruzamento da Estrada de Vilamoura com a EM 
526 
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Figura 14.15 - Estrada de Vilamoura entre a EM 526 e a Quinta de Quarteira 

 

 

Figura 14.16 - Estrada de Albufeira entre o Millennium Golf Course e a Quinta de Quarteira 

 

Pistas Cicláveis: Quinta do Lago / Vale de Lobo - Almancil 

Propõe-se uma nova pista ciclável com uma extensão de 2,4 km paralela à Rua Cristóvão Pires Norte no lado 
Nascente desta, entre a pista ciclável Vale de Lobo – Quinta do Lago e o centro urbano de Almancil, com um 
segmento em faixa ciclável no centro urbano de Almancil, próximo da Escola Básica 2+3 Dr. António de Sousa 
Agostinho até à Av. Duarte Pacheco. 

 

Figura 14.17 - Pormenor da carta da Rede Ciclável, Vale de Lobo – Almancil 
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Figura 14.18 - Rua Cristóvão Pires Norte entre Vale de Lobo e Almancil 

 

 

14.6 CONVERSÃO DE PASSEIOS EM ESPAÇOS PARTILHADOS ENTRE PEÕES E UTILIZADORES DE 

BICICLETA 

O plano CicloLoulé não propõe a conversão de passeios em espaços partilhados entre peões e utilizadores de 
bicicleta por ser a menos recomendada no planeamento de uma rede ciclável, entretanto integra este tipo de 
solução em dois locais específicos onde espaços partilhados entre peões e utilizadores de bicicleta já existem, 
propondo soluções complementares mais indicadas. Os locais em Loulé onde se verifica soluções partilhadas entre 
peões e utilizadores de bicicleta são os seguintes: 

 

Vilamoura 

A rede ciclável existente em Vilamoura constituída por pistas cicláveis partilhadas com peões – sinalizada para o 
efeito (sinal vertical D7e) - será mantida e reforçada onde necessário; os complementos implicarão uma 
redistribuição do espaço viário de modo a implementar faixas cicláveis com ligação à restante rede municipal em 
direção a Quarteira e via banalizada, a extensão de uma pista ciclável em direção a Boliqueime. 

 

Figura 14.19 – Caminho partilhado entre peões e ciclistas em Vilamoura (www.btrackb.eu/algarve) 
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Quarteira 

Existe uma extensão pedonalizada da Av. Infante de Sagres que se desenvolve ao longo de 1 km junto à Praia de 
Quarteira até à Rua do Poço Romano onde o espaço pedonal é partilhado com a circulação de bicicletas, integrando 
parte do percurso da EcoVia do Litoral, sinalizado como pista partilhada para peões e bicicletas (D7e). 

 

Figura 14.20 – Zona pedonal junto à Praia de Quarteira (fonte própria) 
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15 PROGRAMA DE AÇÃO 

 

O programa de ação do plano de mobilidade ciclável CicloLoulé visa materializar os objetivos gerais considerados 
necessários à implementação de uma verdadeira cultura de mobilidade baseada na bicicleta em todo o concelho de 
Loulé. As ações são definidas de acordo com uma série de prazos concretos, procurando criar oportunidades e dar 
alento à população na mudança das suas opções de mobilidade, procurando assim reduzir a dependência no 
automóvel para as deslocações diárias, e consequentemente permitir mais segurança para todos no espaço viário, 
uma maior autonomia para um segmento da população mais abrangente em termos etários e sociais e um melhor 
ambiente em todo o concelho. 

Recomenda-se a criação de uma Comissão de Acompanhamento do Plano de Mobilidade Ciclável para o Município 
de Loulé de modo a acompanhar e monitorizar a aplicabilidade do Plano no futuro. Tal Comissão deverá estar 
integrada numa Agência Municipal de Mobilidade (a criar pela CML), cujas competências englobam todos os modos 
de mobilidade. 

O programa define prazos que incidirão diretamente sobre os objetivos gerais enunciados para o município de 
Loulé, designadamente os seguintes, para cada área de ação: 

 

Objetivos Gerais com implementação mais acentuada durante a fase inicial do plano CicloLoulé: 2014 – 2017 

· Apresentar estratégias de atração de investimento e projetos de incentivo; 

· Propor planos de comunicação e divulgação das atividades, através de workshops, palestras, passeios de 
bicicleta e outras atividades associadas como forma de incrementar a participação de toda a população; 

· Contribuir para o desenvolvimento de uma mobilidade mais sustentável e o reforço da conetividade entre 
as redes locais, regionais, nacionais e internacionais; 

· Contribuir para reduzir a sinistralidade rodoviária e proporcionar melhorias de segurança ou na qualidade 
de serviço prestado à população; 

· Criar uma rede urbana, periurbana e interurbana, que se caraterize por ser contínua, de malha fechada, 
articulada com os transportes públicos, principais polos geradores/atractores, com a infraestrutura já 
existente e com os concelhos vizinhos; 

· Criar percursos cicláveis seguros e cómodos para os utilizadores, que permitam ligar áreas estratégicas, 
do tipo residenciais, mistas e de serviços e áreas verdes de recreio e lazer, formando uma primeira 
estrutura de circulação, sendo condição para o aumento do seu uso e requalificação dos espaços que 
atravessam; 

· Enquadrar parcerias estratégicas para trabalhar em conjunto na oferta de iniciativas Cicláveis. 

 

Resultados gerais previstos a curto prazo, até 2017: 

· Acalmia de tráfego como consequência da crescente utilização da bicicleta; 

· Aumento e melhoria das condições para pedonalidade 

· Vias urbanas de maior qualidade e sujeitas a menos desgaste; 

· Redução de distâncias e expansão das acessibilidades; 

· Um aumento das deslocações à praia de bicicleta, e consequente alívio da pressão automóvel junto 
das praias; 

· Maior sucesso da Rede EuroVelo no concelho de Loulé e áreas limítrofes; 

· Um maior recurso à intermodalidade nos transportes, 
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· Um aumento da bicicleta na repartição modal total das deslocações efetuadas no concelho de Loulé, 
atualmente representando 0,9%, estima-se que atinja os 5% em 2017 se todas as medidas de curto 
prazo (2014 – 2017) programadas forem implementadas de acordo com o calendário e respetivo 
plano de ação. 

 

 

Objetivos Gerais com implementação a médio prazo, durante os anos 2014 – 2020 

· Definir o modelo organizativo e funcionamento geral que explore o potencial da mobilidade ciclável; 

· Definir o modelo para financiamento público de projetos para financiamento comunitário; 

· Definir os pressupostos de enquadramento de projetos para financiamento comunitário; 

· Desenvolver, em redor da bicicleta, uma economia sustentada no turismo, na indústria e no lazer; 

 

Resultados gerais previstos a médio prazo, até 2020: 

· Um aumento significativo das deslocações pendulares casa-escola (nas camadas mais jovens) e 
casa-trabalho de bicicleta; 

· Abertura de novos clusters no turismo, comércio e indústria, potenciados pelas oportunidades que o 
recurso à bicicleta oferece. 

· Aumento da prática desportiva; 

· Um aumento da bicicleta na repartição modal total das deslocações efetuadas no concelho de Loulé, 
estimando-se que atinja os 10% em 2020 se todas as medidas de médio prazo (2014 – 2020) 
programadas forem implementadas de acordo com o calendário e respetivo plano de ação. 

 

 

Objetivos Gerais com implementação a longo prazo, entre 2014 – 2024 

· Concretizar uma visão para a mobilidade ciclável no Município de Loulé; 

· Reconhecer a bicicleta como um modo de transporte viável para todo o concelho; 

· Promover a mobilidade ciclável como uma atividade agradável, diária e saudável; 

 

Resultados gerais previstos a longo prazo, até 2024: 

· Recurso generalizado à bicicleta como meio de transporte, por parte da população local, turistas e 
demais visitantes do concelho; 

· Melhoria dos indicadores de saúde, associada à também expectável melhoria dos índices de 
sedentarismo; 

· Um aumento da bicicleta na repartição modal total das deslocações efetuadas no concelho de Loulé, 
estimando-se que atinja os 15% em 2024 se todas as medidas de longo prazo (2014 – 2024) 
programadas forem implementadas de acordo com o calendário e respetivo plano de ação. 
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15.1 INFRAESTRUTURA CICLÁVEL 

Calendário de Implementação 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Repartição 
Modal Prevista 0,9% 5,0% 10% 15% 

INFRAESTRUTURA        

Rede Ciclável                       

Vel. 30km/h 
generalizada 
meios urbanos  

                      

Vel. 30km/h, 
40km/h e 50km/h 
estradas 
coexistência 

                      

Pistas Cicláveis                       

Faixas Cicláveis                       

Vias Banalizadas                       

Wayfinding e 
Sinalização 
Informativa 

                      

Estacionamento                       

Pts. Estratégicos 
impl. e monitor.ªº 

                      

Generalizado 
impl. e monitor.ªº 

                      

Equipamentos 
de Apoio 

                      

Bomba de Ár  e 
Bebedouro 

                      

Est. Reparação 
de Bicicletas 

                      

Serviços de 
Apoio 

                      

Bici. Partilhadas 
Quarteira(ampli-
ação Vilamoura) 

                      

Bici. Partilhadas 
Loulé 

                      

 
Figura 15.1 – Calendário de implementação da Infraestrutura Ciclável 

 

Estimativas de custo 

Os valores estimados refletem o preço médio de construção da rede ciclável, respetivas marcações, sinalética de 
wayfinding, sinalética indicativa para vias banalizadas. Estes valores são estimados em média, pelo que poderão 
existir troços mais dispendiosos por necessitarem de infraestruturas adicionais (como obras de artes), e outros 
menos onerosos. Foi também acrescido um valor estimado pelo projeto dos troços cicláveis, que deverão seguir 
integralmente as orientações e recomendações do Plano de Promoção da Bicicleta e Outros Modos Suaves (IMTT, 
2012). Para a rede ciclável, estima-se um valor de cerca de 6 M€. 
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Tabela 15.1 – Estimativas de custos para a Rede Ciclável 

 Pistas Cicláveis Faixas Cicláveis Vias Banalizadas Ecovia 

Extensão [m] 14 700  24 830 339 449 10 664 

Preço médio / km       250 000,00 €             30 000,00 €               2 800,00 €          22 500,00 €  

Orçamento execução    3 675 000,00 €           744 900,00 €           950 457,20 €        239 935,63 €  

Projeto       350 000,00 €             45 000,00 €             52 000,00 €          15 000,00 €  

Total    4 025 000,00 €           789 900,00 €       1 002 457,20 €        254 935,63 €  

 

Acrescentam-se ainda os custos com a produção, instalação e sinalização de 350 lugares de estacionamento para 
bicicletas, sendo que os valores podem variar em função no número de estacionamentos instalados em cada local. 

O custo dos Serviços de Apoio inclui toda uma rede e sistema de bicicletas de uso partilhado e a sua manutenção e 
gestão por um período de 10 anos. 

 

Tabela 15.2 – Estimativas de custos para a Infraestrutura Ciclável 

Infraestrutura Ciclável  8 413 792,83 €  
Rede Ciclável  6 072 292,83 €  
Estacionamento  28 000,00 €  
Equipamentos de Apoio  13 500,00 €  
Serviços de Apoio  2 300 000,00 €  

 

 

Programa de Ação 

Tabela 15.3 – Programa de ação para a infraestrutura ciclável – Rede Ciclável 

REDE CICLÁVEL 
Medida Localidade(s) Início de 

impleme
ntação  

Conclus
ão de 
impleme
ntação 

1.2.2.1 Definição de velocidade generalizada a 30km/h 
nos meios urbanos em todas as vias sem 
carater estruturante ou de distribuição principal; 
colocação de sinalização vertical. 

Todas as localidades: Todas as vias situadas em 
meios urbanos do concelho de Loulé à exceção de 
vias estruturantes e vias de distribuição principal 

2014.01 2014.12 

1.2.2.2 Definição de velocidade máxima de 30km/h em 
vias estruturantes, de distribuição e/ou 
coletoras onde serão implementadas Vias 
Banalizadas (VB) no meio urbano ou 
periurbano; colocação de sinalização vertical e 
horizontal. 

Todas as vias onde serão implementadas Vias 
Banalizadas em meio urbano, incluindo várias vias 
estruturantes e vias de distribuição principal 

2014.06 2015.06 

  Loulé:   
  Rua do Serradinho, Loulé   
  Rua Nossa Senhora de Fátima, Loulé   
  Rua de Portugal, Loulé   
  Rua Carlos Ramos, Loulé   
  Rua Nossa Senhora da Piedade, Loulé   
  Est. de Boliqueime (área edificada), Loulé   
  Rua Miguel Bombarda, Loulé   
  Largo de São Francisco, Loulé   
  Rua Serpa Pinto, Loulé   
  Rua C.D.N. Pereira, Loulé   
  Rua Egas Moniz, Loulé   
  Largo Afonso III, Loulé   
  Rua da Barbacã, Loulé   
  Praça da República, Loulé   
  Largo de Gago Coutinho, Loulé   
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REDE CICLÁVEL 
Medida Localidade(s) Início de 

impleme
ntação  

Conclus
ão de 
impleme
ntação 

  Av. Marçal Pacheco, Loulé (entre Lg. de Gago 
Coutinho e R. Eng.º Duarte Pacheco) 

  

  Rua José Afonso, Loulé   
  Rua Eng.º Barata Correia, Loulé   
  Rua Diogo Lobo Pereira, Loulé   
  Largo Bartolomeu Dias, Loulé   
  Rua Combatentes da Grande Guerra, Loulé   
  Rua Betunes, Loulé   
  Quarteira:   
  Rua do Pôr do Sol, Quarteira   
  Rua 25 de Abril, Quarteira   
  Rua da Alagoa, Quarteira   
  Rua da Armação, Quarteira   
  Largo das Cortes Reais, Quarteira   
  Largo do Mercado, Quarteira   
  Rua Portas do Mar, Quarteira   
  Rua Luís de Camões, Quarteira   
  Rua Hermenegildo da Piedade, Quarteira   
  Rua D. João V, Quarteira   
  Rua Almirante Lopo Mendonça, Quarteira   
  Estrada do Forte Novo, Quarteira   
  Rua do Poço Romano, Quarteira   
  Vilamoura:   
  Caminho do Golfe, Vilamoura   
  Caminho das Searas, Vilamoura   
  Rua de Volta das Águas, Vilamoura e estrada por 

Bacelada e Cascalheira até ao km 22,7 da EN 396, a 
Sul de Quatro Estradas 

  

  Av. Praia da Falésia, Vilamoura    
  Av. Cerro da Vila, Vilamoura   
  Av. Tivoli, Vilamoura   
  Almancil e Quinta do Lago:   
  Av. 5 de Outubro, Almancil   
  Av. Duarte Pacheco, Almancil   
  Rua do Vale Formoso, Almancil (entre Av. 5 Outubro, 

Almancil e bifurcação Rua de Santa Catarina, 
Areeiro) 

  

  Caminho do Esteval, Esteval (entre a Rua da Igreja, 
São Lourenço e Caminho da Missa, Esteval) 

  

  Rua do Douro, Quinta do Lago   
  Boliqueime:   
  Av. Prof. Dr. Anibal Cavaco Silva, Boliqueime   
  Rua José da Costa Guerreiro, Boliqueime   
  Rua Prof. José Jorge Rodrigues, Boliqueime   
  Rua Dr. João Batista Ramos Faísca, Boliqueime   
  Rua Nova, Boliqueime (entre Rua Cardeal Neto e 

Estação Ferroviária de Boliqueime) 
  

  EN 125-3, Boliqueime (entre rotunda do Poço de 
Boliqueime e EM 526/Kadoc, Qta. de Quarteira) 

  

  Alte:   
  EN 124/Estrada da Ponte, Alte (entre a EM 1354 e a 

Rotunda do Cemitério) 
  

  Av. 25 de Abril, Alte   
  Av. Manuel Teixeira Gomes, Alte   
  Benafim:   
  EN 124, Benafim (entre a Rua dos Compadres e o 

Cemitério) 
  

  Salir:   
  EN 124, Salir (entre o Complexo Desportivo e a Rua 

de Besteiros, Besteiros)  
  

  EM 525, Salir (entre a EN 124 e o Café da Ponte, 
Ponte de Salir) 

  

  Ameixial:   
  EN 2, Ameixial (entre o acesso a Azinhal dos Mouros 

e o Cemitério/cruzamento com EM 504) 
  

  Querença:   
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REDE CICLÁVEL 
Medida Localidade(s) Início de 

impleme
ntação  

Conclus
ão de 
impleme
ntação 

  EM 524, Querença (entre EM 510 e Caminho da 
Adega) 

  

  EM 510, Querença (entre a EM 524 e a Rua de 
Cardosal) 

  

  Tor:   
  Rua Principal, Tor   
  EM 524, Tor (entre Rua Principal e EM 525)   
  Estrada dos Funchais   
  Estrada das Vendas Novas, Tor   
1.2.2.3 Definição de velocidade máxima de 40km/h em 

vias estruturantes ou de distribuição principal 
onde se implementará Vias Banalizadas (VB) 
no meio urbano e periurbano; colocação de 
sinalização vertical e horizontal, articulação 
com projeto de VB a implementar. 

Vias estruturantes e/ou de distribuição principal 
específicas onde serão implementadas vias 
banalizadas em meio urbano. 

2014.06 2015.06 

  Av. Andrade de Sousa, Loulé (entre rotunda 
Urbanização Boa Entrada/Lidl e R. Eng.º Duarte 
Pacheco) 

  

  Av. José da Costa Mealha, Loulé   
  Rua Afonso de Albuquerque, Loulé   
  Rua Eng.º Duarte Pacheco, Loulé   
  Av. Marçal Pacheco, Loulé (entre Lg. Rotary 

International) 
  

  EN 396 antiga, Loulé (entre km21, Guerreiros 
Vermelhos e km 18, Esparguina) 

  

  Av. Carlos Mota Pinto, Quarteira (entre Estrada de 
Quarteira e Rua Gonçalo Velho, lado Norte / Rua D. 
Francisca de Aragão, lado Sul) 

  

  Estrada de Quarteira, Quarteira   
  Estrada de Quarteira, Vilamoura   
  Av. João Meirelles, Vilamoura    
  Av. Vilamoura XXI (entre Av. João Meireles e 

Caminho do Castanheiro) 
  

  Estrada de Albufeira, Vilamoura (entre Av. Vilamoura 
XXI e Millennium Golf Course) 

  

1.2.2.4 Definição de velocidade máxima a 50km/h ou 
menos, em todas as vias estruturantes ou de 
distribuição principal onde se implementará 
Vias Banalizadas (VB) no meio rural, ou Faixas 
Cicláveis (FC) no meio rural e/ou periurbano, 
colocação de sinalização vertical e horizontal, 
articulação com projeto de VB ou FC a 
implementar. 

 2014.06 2015.06 

  EN396 entre o Complexo de Piscinas de Loulé e 
km7, cruzamento com EM 524 em Querença 

  

  EN 2 entre o limite municipal com São Brás de 
Alportel e o cruzamento com EM 504, Ameixial 

  

  EN 2 entre acesso a Azinhal dos Mouros, a Norte de 
Ameixial e limite municipal com Almodôvar 

  

  EN 124 entre o limite municipal com São Brás de 
Alportel e Rua de Besteiros, Besteiros 

  

  EN 124 entre o Complexo Desportivo de Salir e o 
Cemitério de Benafim  

  

  EN 124 entre a Rua dos Compadres, Benafim e o 
cruzamento com EM 1354  

  

  EN 124 entre a Rotunda do Cemitário de Alte e o 
limite municipal com Silves 

  

  EM 524 entre a Rua Principal, Tor e EN 124 em 
Benafim  

  

  EM 524-1 entre EM 524 e EM 1177 km 1,5 em 
Canada de Parragil 

  

  EM 1177 entre Canada de Parragil EM 1181 em 
Alfontes 

  

  EM 1181 entre Alfontes e Av. Prof. Dr. Aníbal Cavaco 
Silva, Boliqueime  

  

  Estrada entre Alcaria e Lombada com continuação 
até ao limite municipal com Albufeira 
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REDE CICLÁVEL 
Medida Localidade(s) Início de 

impleme
ntação  

Conclus
ão de 
impleme
ntação 

  EM 525 desde o cruzamento da Rua de Portugal com 
a Rua Semião José Azevedo, Loulé até ao limite Sul 
do edificado de Ponte de Salir 

  

  EM 1089 entre Benafim e Sarnadas    
  Estrada entre EM 1089 e EM 452, Sobradinho   
  EM 542 entre EM 503 em Cortinhola e Assumadas, 

continuando até ao limite municipal com Silves 
  

  EM 503 entre EN 124 km 57,8 no Sítio das Taipas e 
Cortinhola  

  

     
1.2.2.5 Projeto e construção de 14,7 km de Pistas 

Cicláveis (PC) 
 2014.01 2016.06 

 PC1              190m x 2,2m+afast.ºs Acesso a Loulé na variante Av. Andrade de Sousa, 
ligação entre FC10 e FC11, evitando conflitos com o 
passeio e paragem n.º 8 da linha amarela dos 
Transportes Urbanos de Loulé 

  

 PC2           1.600m x 2,2m+afast.ºs Estrada de Albufeira, entre a rotunda do Millennium 
Golf Course, Vilamoura e cruzamento km1 EM 
526/Kadoc, Qta. de Quarteira 

  

 PC3           4.300m x 2,2m+afast.ºs EN 396 entre o Cemitério de Quarteira e Quatro 
Estradas, cruzamento com a EN 125 

  

 PC4              600m x 2,2m+afast.ºs Av. Infante de Sagres, entre R. Gonçalo Velho e R. 
Portas do Mar, Quarteira 

  

 PC5              980m x 2,2m+afast.ºs Av. Dr. Carlos Mota Pinto e Av. Francisco Sá 
Carneiro lateral Sul, entre R. Portas do Mar e Estrada 
do Forte Novo, Quarteira 

  

 PC6           1.230m x 2,2m+afast.ºs Av. Dr. Carlos Mota Pinto e Av. Francisco Sá 
Carneiro lateral Norte, entre R. Forte Novo e R. da 
Cabine / Banco Santander-Totta, Quarteira 

  

 PC7            170m x 2,2m + afast.ºs Ligação no percurso EuroVelo na Praia do Forte 
Novo, Quarteira 

  

 PC8            110m x 2,2m + afast.ºs 
(inclui 20m x 2,2m de ponte ciclável) 

Ligação no percurso EuroVelo sobe a Ribeira do 
Almargem, Fonte Santa 

  

 PC9         1,280m x 2,2m + afast.ºs EM 527 entre a FC20 cruzamento com Av. da 
Encosta, Vale do Lobo e a FC19, cruzamento com 
caminho do perímetro poente da Qta. do Lago 

  

 PC10       2,530m x 2,2m + afast.ºs Rua Cristóvão Pires Norte entre a EM 527 –ligação 
com a PC9 – entre Qta. do Lago e Vale de Lobo - e a 
FC18 próximo do Restaurante Figueiral, Almancil 

  

 PC11          830m x 2,2m + afast.ºs 
(inclui 350m x 3,8m de ponte ciclável (1,8m) e 
pedonal (2,0m)) 

Av. Duarte Pacheco entre a R. Manuel Francisco 
Aleixo e a Rua da Igreja (de São Lourenço) 
cruzamento com a Av. Florida, Almancil 

  

 PC12          690m x 2,2m + afast.ºs 
(inclui 100m x 3,8m de ponte ciclável (1,8m) e 
pedonal (2,0m)) 

Complementos da rede ciclável do Parque das 
Cidades, no Estádio do Algarve e passagem ciclável 
na Estação Ferroviária do Parque das Cidades e 
ponte de ligação sobre a EN125-4/IC4 em São João 
da Venda 

  

 PC13                            60m x 2,2m 
(inclui 30m x 2,2m de passadiço) 

Ligação sobre ribeiro a nascente da EM 540, no 
acesso entre a Universidade do Algarve e Almancil, 
Dique de Ludo 

  

 PC14                          130m x 2,2m Ligação no percurso EuroVelo entre R. do Douro e 
caminho até Aeroporto de Faro, Qta. do Lago 

  

1.2.2.6 Projeto e construção de 24,8km de Faixas 
Cicláveis (FC). 

 2014.01 2015.12 

 FC1     1.075m x 2 x 1,5m+afast.ºs Av. Eng.º Laginha Serafim, Loulé (entre o Lg. 
Salgueiro Maia e Complexo de Piscinas) 

  

 FC2      340m x 2 x 1,5m + afast.ºs Rua Ascenção Guimarães, Loulé (entre Lg. Salguerio 
Maia e R. Francisco Palermo Aragão) 

  

 FC3      240m x 2 x 1,5m + afast.ºs Av. 25 de Abril, Loulé   
 FC4      800m x 2 x 1,5m + afast.ºs Rua Eng.º Duarte Pacheco, Rua Antero de Quental e 

Rua Diogo Lobo Pereira, Loulé (entre a Av. Marçal 
Pacheco e o Lg. Bartolomeu Dias) 

  

 FC5    1.020m x 2 x 1,5m+ afast.ºs Rua Frei Joaquim de Loulé, Loulé   
 FC6      285m x 2 x 1,5m + afast.ºs Rua Combatentes da Grande Guerra, Loulé   
 FC7      625m x 2 x 1,5m + afast.ºs Rua Betunes e Rua Padre João Cabanita, Loulé 

(entre R. Combatentes da Grande Guerra e R. 
Orlando Pinto) 
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Medida Localidade(s) Início de 

impleme
ntação  

Conclus
ão de 
impleme
ntação 

 FC8      290m x 2 x 1,5m + afast.ºs Av. Júlio Cristóvão Mealha, Loulé (entre R. Padre 
João Cabanita e R. Frei Joaquim Loulé) 

  

 FC9    1.850m x 2 x 1,5m +afast.ºs EN125-4/Av. Parque das Cidades e EM 521, Loulé 
(entre o Lg. Rotary Internacional e bifurcação R. 
Santa Catarina, km 1 da EM 521) 

  

 FC10     230m x 2 x1,5m + afast.ºs Av. Andrade de Sousa, Loulé entre PC1 e rotunda da 
Urbanização da Boa Entrada / Lidl) 

  

 FC11    190m x 2,2m + separação Saída da Av. Andrade de Sousa, Loulé entre a PC1 
na Variante EN396 e a Rotunda da Zona Industrial de 
Loulé 

  

 FC12    395m x 2 x 1,5m + afast.ºs EN 396 antiga, Loulé entre a Rotunda da Zona 
Industrial de Loulé e o km 16 da EN 396 antiga 

  

 FC13    510m x 2 x 1,5m + afast.ºs Rua Gil Eanes, Estação de Loulé, acesso desde a 
EN 396 antiga 

  

 FC14 1.020m x 2 x 1,5m + afast.ºs EN 396 antiga entre o km 21 e a PC3 no cruzamento 
da EN 125, Quatro Estradas  

  

 FC15 2.835m x 2 x 1,5m + sep.ªº EN125 e Av. 5 de Outubro, Almancil entre PC3 e 
FC14 em Quatro Estradas e R. João de Deus, 
Almancil 

  

 FC16 1.895m x 2 x 1,5m + afast.ºs Caminho do Esteval, Tr. das Palmeiras e R. João 
Pires Pinto entre Caminho da Missa, Esteval e ponte 
ciclável e pedonal PC14 de São João da Venda 
sobre a EN125-4/IC4 

  

 FC17    370m x 2 x 1,5m + afast.ºs Estrada entre ponte ciclável e pedonal PC14 de São 
João da Venda e rotunda Sul do Parque das 
Cidades, ligação com rede ciclável existente 

  

 FC18    530m x 2 x 1,5m + afast.ºs Av. José Santos Farias, Almancil, entre a PC10 na R. 
Cristóvão Pires Norte e a Av. 5 de Outubro 

  

 FC19 4.650m x 2 x 1,5m + afast.ºs EM 527 entre a PC9 no perímetro poente da Quinta 
do Lago e o parque de estacionamento da Praia da 
Quinta do Lago, ao longo da Av. André Jordan, 
Quinta do Lago 

  

 FC20 1.520m x 2 x 1,5m + afast.ºs EM 527 entre a rotunda de Vale do Lobo (com Av. do 
Mar) e a PC9, Vale do Lobo 

  

 FC21    370m x 2 x 1,5m + afast.ºs Av. Francisco Sá Carneiro, lateral Sul, Quarteira 
entre a entrada do Parque de Campismo e a PC5 no 
cruzamento com a Est. do Forte Novo 

  

 FC22    575m x 2 x 1,5m + afast.ºs Av. Dr. Carlos Mota Pinto, lateral Sul, Quarteira, entre 
a PC5 no cruzamento com a R. Portas do Mar e a R. 
D. Francisca de Aragão 

  

 FC23    375m x 2 x 1,5m + afast.ºs Av. Dr. Carlos Mota Pinto, lateral Norte, Quarteira, 
entre a PC6 na R. da Cabine / Banco Santander-
Totta e a R. Luís de Camões 

  

 FC24    260m x 1 x 1,5m + afast.ºs 
(unidirecional) 

Av. Eng.º João Meireles lado poente, Vilamoura entre 
R. das Cácias e R. das Amoreiras 

  

 FC25 1.420m x 1 x 1,5m + afast.ºs 
(unidirecional) 

Av. Vilamoura XXI lado nascente, Vilamoura entre 
Caminho do Castanheiro e a rotunda da Est. de 
Albufeira (F27) 

  

 FC26    180m x 2 x 1,5m + afast.ºs Av. Vilamoura XXI, Vilamoura entre a rotunda da Est. 
de Albufeira (F27) e a rotunda do Caminho do Golfe 

  

 FC27    980m x 2 x 1,5m + afast.ºs Estrada de Albufeira, Vilamoura entre a rotunda da 
Est. de Albufeira (F25 e F27) e a rotunda do 
Millennium Golf Course (PC2) 

  

1.2.2.7 Projeto e implementação de sinalização 
horizontal e vertical de Vias Banalizadas (VB) 
em coexistência com tráfego motorizado, 
velocidade máxima de 30km/h em vias 
estruturantes, de distribuição e/ou coletoras. 

 2015.06 2016.12 

 VB1 Rua do Serradinho, Loulé   
 VB2 Rua Nossa Senhora de Fátima, Loulé   
 VB3 Rua de Portugal, Loulé   
 VB4 Rua Carlos Ramos, Loulé   
 VB5 Rua Nossa Senhora da Piedade, Loulé   
 VB6 Est. de Boliqueime (área edificada), Loulé   
 VB7 Rua Miguel Bombarda, Loulé   
 VB8 Largo de São Francisco, Loulé   
 VB9 Rua Serpa Pinto, Loulé   
 VB10 Rua C.D.N. Pereira, Loulé   



Plano de Mobilidade Ciclável de Loulé CICLOLOULÉ Fase III – Plano Operacional 

133 

REDE CICLÁVEL 
Medida Localidade(s) Início de 

impleme
ntação  

Conclus
ão de 
impleme
ntação 

 VB11 Rua Egas Moniz, Loulé   
 VB12 Largo Afonso III, Loulé   
 VB13 Rua da Barbacã, Loulé   
 VB14 Praça da República, Loulé   
 VB15 Largo de Gago Coutinho, Loulé   
 VB16 Av. Marçal Pacheco, Loulé (entre Lg. de Gago 

Coutinho e R. Eng.º Duarte Pacheco) 
  

 VB17 Rua José Afonso, Loulé   
 VB18 Rua Eng.º Barata Correia, Loulé   
 VB19 Rua Diogo Lobo Pereira, Loulé   
 VB20 Largo Bartolomeu Dias, Loulé   
 VB21 Rua Combatentes da Grande Guerra, Loulé   
 VB22 Rua Betunes, Loulé   
 VB23 Rua do Pôr do Sol, Quarteira   
 VB24 Rua 25 de Abril, Quarteira   
 VB25 Rua da Alagoa, Quarteira   
 VB26 Rua da Armação, Quarteira   
 VB27 Largo das Cortes Reais, Quarteira   
 VB28 Largo do Mercado, Quarteira   
 VB29 Rua Portas do Mar, Quarteira   
 VB30 Rua Luís de Camões, Quarteira   
 VB31 Rua Hermenegildo da Piedade, Quarteira   
 VB32 Rua D. João V, Quarteira   
 VB33 Rua Almirante Lopo Mendonça, Quarteira   
 VB34 Estrada do Forte Novo, Quarteira   
 VB35 Rua do Poço Romano, Quarteira   
 VB36 Caminho do Golfe, Vilamoura   
 VB37 Caminho das Searas, Vilamoura   
 VB38 Rua de Volta das Águas, Vilamoura e estradas por 

Bacelada e Cascalheira até ao km 22,7 da EN 396 
km (PC3) a Sul de Quatro Estradas 

  

 VB39 Av. Praia da Falésia, Vilamoura    
 VB40 Av. Cerro da Vila, Vilamoura   
 VB41 Av. Tivoli, Vilamoura   
 VB42 Av. 5 de Outubro, Almancil   
 VB43 Av. Duarte Pacheco, Almancil   
 VB44 Rua do Vale Formoso, Almancil (entre Av. 5 Outubro, 

Almancil e bifurcação Rua de Santa Catarina, 
Areeiro) 

  

 VB45 Caminho do Esteval, Esteval (entre a Rua da Igreja, 
São Lourenço e Caminho da Missa, Esteval) 

  

 VB46 Rua do Douro, Quinta do Lago   
 VB47 Av. Prof. Dr. Anibal Cavaco Silva, Boliqueime 

continuando desde a rotunda de Poço de Boliqueime 
para o caminho de Vale Covo, Pedra de Água até à 
Zona Industrial de Loulé, no km 16 da EN 396 antiga 

  

 VB48 Rua José da Costa Guerreiro, Boliqueime   
 VB49 Rua Prof. José Jorge Rodrigues, Boliqueime   
 VB50 Rua Dr. João Batista Ramos Faísca, Boliqueime   
 VB51 Rua Nova, Boliqueime (entre Rua Cardeal Neto e 

Estação Ferroviária de Boliqueime) 
  

 VB52 EN 125-3, Boliqueime (entre rotunda do Poço de 
Boliqueime e EM 526/Kadoc, Qta. de Quarteira) 

  

 VB53 EN 124/Estrada da Ponte, Alte (entre a EM 1354 e a 
Rotunda do Cemitério) 

  

 VB54 Av. 25 de Abril, Alte   
 VB55 Av. Manuel Teixeira Gomes, Alte   
 VB56 EN 124, Benafim (entre a Rua dos Compadres e o 

Cemitério) 
  

 VB57 EN 124, Salir (entre o Complexo Desportivo e a Rua 
de Besteiros, Besteiros)  

  

 VB58 EM 525, Salir (entre a EN 124 e o Café da Ponte, 
Ponte de Salir) 

  

 VB59 EN 2, Ameixial (entre o acesso a Azinhal dos Mouros 
e o Cemitério/cruzamento com EM 504) 

  

 VB60 EM 524, Querença (entre EM 510 e Caminho da 
Adega) 
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REDE CICLÁVEL 
Medida Localidade(s) Início de 

impleme
ntação  

Conclus
ão de 
impleme
ntação 

 VB61 EM 510, Querença (entre a EM 524 e a Rua de 
Cardosal) 

  

 VB62 Rua Principal, Tor   
 VB63 EM 524, Tor (entre Rua Principal e EM 525)   
 VB64 Estrada dos Funchais   
 VB65 Estrada das Vendas Novas, Tor   
 Projeto e implementação de sinalização 

horizontal e vertical de Vias Banalizadas (VB) 
em coexistência com tráfego motorizado, 
velocidade máxima de 40 km/h em vias 
estruturantes e/ou de distribuição. 

   

 VB66 Av. Andrade de Sousa, Loulé (entre rotunda 
Urbanização Boa Entrada/Lidl e R. Eng.º Duarte 
Pacheco) 

  

 VB67 Av. José da Costa Mealha, Loulé   
 VB68 Rua Afonso de Albuquerque, Loulé   
 VB69 Rua Eng.º Duarte Pacheco, Loulé   
 VB70 Av. Marçal Pacheco, Loulé (entre Lg. Rotary Int.)   
 VB71 EN 396 antiga, Loulé (entre km21, Guerreiros 

Vermelhos e km 18, Esparguina) 
  

 VB72 Av. Carlos Mota Pinto, Quarteira (entre Estrada de 
Quarteira e Rua Gonçalo Velho, lado Norte / Rua D. 
Francisca de Aragão, lado Sul) 

  

 VB73 Estrada de Quarteira, Quarteira   
 VB74 Estrada de Quarteira, Vilamoura   
 VB75 Av. João Meirelles, Vilamoura    
 VB76 Av. Vilamoura XXI (entre Av. João Meireles e 

Caminho do Castanheiro) 
  

 VB77 Estrada de Albufeira, Vilamoura (entre Av. Vilamoura 
XXI e Millennium Golf Course) 

  

 Projeto e implementação de sinalização 
horizontal e vertical de Vias Banalizadas (VB) 
em coexistência com tráfego motorizado, 
velocidade máxima de 50km/h em vias 
estruturantes ou de distribuição principal no 
meio rural e/ou periurbano. 

 2015.06 2016.12 

 VB78 EN396 entre o Complexo de Piscinas de Loulé (FC1) 
e km7, cruzamento com EM 524 em Querença 

  

 VB79 EM 524 entre EN396 e VB60, Querença   
 VB80 EM 510 entre VB61, Querença e EN 124, km63   
 VB81 EM 524 entre VB79, Querença e EM 525 (VB63) em 

Ponte de Tor 
  

 VB82 EN 2 entre o limite municipal com São Brás de 
Alportel e o cruzamento com EM 504 (VB59), 
Ameixial 

  

 VB83 EN 2 entre acesso a Azinhal dos Mouros (VB59), a 
Norte de Ameixial e limite municipal com Almodôvar 

  

 VB84 EN 124 entre o limite municipal com São Brás de 
Alportel e Rua de Besteiros, Besteiros à entrada em 
Salir (VB57) 

  

 VB85 EN 124 entre o Complexo Desportivo de Salir (VB57) 
e o Cemitério de Benafim (VB56) 

  

 VB86 EN 124 entre a Rua dos Compadres, Benafim (VB56) 
e o cruzamento com EM 1354 (VB53) 

  

 VB87 EN 124 entre a Rotunda do Cemitário de Alte (VB53) 
e o limite municipal com Silves 

  

 VB88 EM 524 entre a Rua Principal, Tor (VB63) e EN 124 
em Benafim (VB56)  

  

 VB89 EM 524-1 entre EM 524 (VB88) e EM 1177 km 1,5 
em Canada de Parragil 

  

 VB90 EM 1177 entre Canada de Parragil (VB89) EM 1181 
(VB91) em Alfontes 

  

 VB91 EM 1181 entre Alfontes (VB90) e Av. Prof. Dr. Aníbal 
Cavaco Silva (VB47), Boliqueime  

  

 VB92 Estrada entre Alcaria (VB91) e Lombada com 
continuação até ao limite municipal com Albufeira 
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REDE CICLÁVEL 
Medida Localidade(s) Início de 

impleme
ntação  

Conclus
ão de 
impleme
ntação 

 VB93 EM 525 desde o cruzamento da Rua de Portugal 
(VB3) com a Rua Semião José Azevedo, Loulé até 
ao Café da Ponte (VB58), Ponte de Salir 

  

 VB94 EM 1089 entre Benafim e Sarnadas    
 VB95 Estrada entre EM 1089 (VB94) e EM 452 

(VB96)Sobradinho 
  

 VB96 EM 542 entre EM 503 (VB97) em Cortinhola e 
Assumadas, continuando até ao limite municipal com 
Silves 

  

 VB97 EM 503 entre EN 124 km 57,8 (VB85) no Sítio das 
Taipas e Cortinhola (VB96) 

  

1.2.2.8 Projeto e implementação de sinalização 
informativa / Wayfinding na rede ciclável 

 2015.01 2017.06 

 

 

Tabela 15.4 - Programa de ação para a infraestrutura ciclável – Estacionamentos para Bicicletas 

ESTACIONAMENTO PARA BICICLETAS 
Medida Localidade(s) Início de 

impleme
ntação  

Conclus
ão de 
impleme
ntação 

1.2.2.9 Projeto e implementação de colocação de 
bicicletários (suportes de estacionamento das 
bicicletas) em locais estratégicos. 

 2014.01 2017.12 

1.2.2.9.1 Projeto de Estacionamento em Escolas e Estabelecimentos de Ensino –  Levantamento, Projeto e 1ª 
Colocação de Bicicletários 
 

2014.01 2014.03 

 Escola Básica 2/3 Padre João Coelho 
Cabanita 

Campina de Cima, Loulé   

 Escola Básica 2/3 Engenheiro Duarte 
Pacheco 

Rua José António Madeira, Loulé   

 Escola Básica 2/3 S. Pedro do Mar Rua da Abelheira, Quarteira   
 Escola Básica 2/3 D. Dinis Quinta do Romão, Quarteira   
 Escola Básica 2/3 Dr. António Sousa 

Agostinho 
Praça Prof. António de Sousa Agostinho, Almancil   

 Escola Secundária de Loulé Avenida Laginha Serafim, Loulé   
 Escola Secundária Dra. Laura Ayres Rua do Forte Novo, Quarteira   
 Colégio Internacional de Vilamoura Sitio das Quintinhas, Vilamoura   
 International School São Lourenço Rua Cristóvão Pires Norte, Sítio da Rabona, Almancil   
 Escola Profissional Cândido Guerreiro Alte, Estrada da Ponte, Alte   
 INUAF - Instituto Superior Dom Afonso III – 

Convento 
Campus do Convento do Espírito Santo, Loulé   

 INUAF - Instituto Superior Dom Afonso III - 
Jardim 

Campus do Jardim, Rua Vasco da Gama, Loulé   

1.2.2.9.2 Projeto de Estacionamento em Equipamentos Culturais, Desportivos e de Lazer 
Levantamento, Projeto e 1ª Colocação de Bicicletários 

2014.01 2014.06 

 Câmara Municipal de Loulé Praça da República, Loulé   
 Mercado de Loulé Praça da República, Loulé   
 Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner 

Andersen 
Rua José Afonso, Loulé   

 Biblioteca, Setor de Audiovisuais Rua Bartolomeu Dias, Quarteira   
 Biblioteca José Viegas Gregório Rua José Viegas Gregório, Salir   
 Cine Teatro Louletano Av. Costa Mealha, Loulé   
 Ginásio “Espanhóis” Palácio Gama Lobo, Loulé   
 Pavilhão Desportivo Municipal de Loulé Av. Laginha Serafim, Loulé 

 
  

 Pavilhão Municipal Prof. Carlos Gravata EB 2/3 D.Dinis, Rua D. Dinis, Quarteira   
 Pavilhão Municipal de Boliqueime Rua do Pavilhão, Boliqueime   
 Complexo de Piscinas de Loulé Rua Maria Campina, Loulé   
 Piscinas Municipais de Quarteira  Complexo Desportivo de Quarteira   
 Complexo de Piscinas Aquashow EN 396, Quarteira   
 Praia da Falésia LUSORT acesso desde a Ponte Pedonal / Ciclável   
 Praia de Vilamoura 1 acesso Nikki Beach Club   
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ESTACIONAMENTO PARA BICICLETAS 
Medida Localidade(s) Início de 

impleme
ntação  

Conclus
ão de 
impleme
ntação 

 Praia de Vilamoura 2 acesso Búzios Beach Club   
 Praia de Vilamoura 3 acesso frente D. Pedro Hotel / Crowne Plaza   
 Praia de Quarteira 1 acesso frente R. Gil Eanes   
 Praia de Quarteira 2 acesso frente R. Infante Santo   
 Praia de Quarteira 3 acesso frente R. Dr. José Pedro   
 Praia de Quarteira 4 acesso frente R. Egas Moniz   
 Praia de Quarteira 5 acesso frente R. Portas do Mar   
 Praia de Quarteira 6 acesso frente R. Abertura do Mar   
 Praia de Quarteira 7 acesso frente Snack Bar Tina   
 Praia de Quarteira 8 acesso frente largo da Tv. Sá Carneiro   
 Praia de Quarteira 9 acesso frente R. da Mata   
 Praia de Quarteira 10 acesso frente R. dos Bombeiros   
 Praia de Quarteira 11 acesso frente R. da Praia   
 Praia de Quarteira 12 acesso frente penúltimo passeio transversal à R. do 

Leste 
  

 Praia de Quarteira 13 acesso frente Jardim com parque infantil   
 Praia de Quarteira 14 acesso frente último passeio transversal à R. do Leste   
 Praia de Quarteira 15 acesso frente Rua do Poço Romano   
 Praia do Forte Novo acesso frente Restaurante Forte Novo   
 Praia do Cavalo Preto acesso frente ao restaurante Cavalo Preto   
 Praia do Almargem (Nascente) acesso no fim da estrada   
 Praia de Loulé Velho entre o estacionamento para automóveis e praia   
 Praia de Vale do Lobo rampa de acesso à praia   
 Praia Dunas Douradas 1 no lugar de estacionamento mais próximo do passadiço 

de acesso à praia antes da rotunda 
  

 Praia Dunas Douradas 2 no fim do passadiço Nascente   
 Praia do Garrão 1 acesso frente ao Restaurante Julia’s   
 Praia do Garrão 2 acesso frente ao Izzy’s Beach Restaurante   
 Praia do Garrão 3 acesso nascente   
 Praia do Ancão 1 acesso poente, no final do passadiço, frente ao 

restaurante 
  

 Praia do Ancão 2 acesso do meio, no final do passadiço frente ao 
Restaurante 2 Passos 

  

 Praia do Ancão 3 Acesso nascente, no final do passadiço, frente ao 
restaurante 

  

 Praia da Quinta do Lago no caminho entre o parque de estacionamento 
automóvel e o acesso à ponte de madeira 

  

1.2.2.9.3 Projeto de Estacionamento em Interfaces de Transportes Públicos 
Levantamento, Projeto e 1ª Colocação de Bicicletários 

2014.01 2014.12 

 Estação Ferroviária de Boliqueime no lugar de estacionamento mais próximo da entrada 
que não esteja reservado a PMC 

  

 Estação Ferroviária de Loulé no lugar de estacionamento mais próximo da entrada 
que não esteja reservado a PMC 

  

 Estação Ferroviária de Almancil no lugar de estacionamento mais próximo da entrada 
que não esteja reservado a PMC 

  

 Estação Ferroviária do Parque das Cidades localização mais próxima da entrada a identificar   
 Estação de Autocarros de Loulé localização mais próxima da entrada a identificar   
 Estação de Autocarros de Quarteira localização mais próxima da entrada a identificar   
1.2.2.10 Programa de monitorização de uso dos 

bicicletários em pontos estratégicos 
 2015.01 2017.12 

1.2.2.11 Implementação de incentivos à colocação 
generalizada de bicicletários  

 2017.12 2024.12 

1.2.2.12 Programa de monitorização de uso dos 
bicicletários em todos os locais estratégicos e 
comparticipados pela Câmara Municipal de 
Loulé 

 2019.01 2024.12 
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Tabela 15.5 - Programa de ação para a infraestrutura ciclável – Equipamentos de Apoio 

EQUIPAMENTOS DE APOIO 
Medida Localidade(s) Data 

início de 
impleme
ntação  

Data 
conclus
ão de 
impleme
ntação 

1.2.2.13 Projeto de implementação de conjunto de 
bomba de ar e bebedouro 
Levantamento, Projeto e Colocação 

 2015.01 2015.06 

 Frente aos Paços do Concelho Praça da República, Loulé   
 Percurso EuroVelo, Quarteira Cruzamento Av. Infante Sagres e Rua Portas do Mar, 

Quarteira 
  

 Percurso EuroVelo, Vilamoura Praça Cupertino Miranda e acesso à Av. Tivoli, 
Vilamoura 

  

 Pista Ciclável Quarteira – Quatro Estradas 
(PC3) 

Local a definir entre o Cemitério de Quarteira e o 
complexo de piscinas AquaShow 

  

 Percurso EuroVelo, Vale do Lobo Rotunda do Vale do Lobo, EM 527 e Av. do Mar   
 Percurso EuroVelo, Quinta do Lago Rotunda Q da Quinta do Lago, EM 527 e Av. André 

Jordan 
  

1.2.2.14 Projeto de implementação de estações 
públicas de reparação de bicicletas 
Levantamento, Projeto e  Colocação 

 2015.01 2015.06 

 Frente aos Paços do Concelho Praça da República, Loulé   
 Percurso EuroVelo, Quarteira Cruzamento Av. Infante Sagres e Rua Portas do Mar, 

Quarteira 
  

 

 

 

Tabela 15.6 - Programa de ação para a infraestrutura ciclável – Serviços de Apoio 

SERVIÇOS DE APOIO 
Medida Localidade(s) Data 

início de 
impleme
ntação  

Data 
conclus
ão de 
impleme
ntação 

1.2.2.15 Aumento da Oferta de Bicicletas Partilhadas 2016.01 2024.12 
1.2.2.15.1 Projeto de expansão e implementação das 

bicicletas partilhadas de Vilamoura para 
Quarteira, considerando uma implementação 
estimada em 200 bicicletas e 32 estações, em 
toda a zona urbana, em articulação com 
Inframoura. 

 2016.01 2024.12 

1.2.2.15.2 Projeto e implementação de bicicletas 
partilhadas em Loulé, considerando uma 
implementação estimada em 75 bicicletas e 
15 estações em toda a zona urbana. 

 2017.01 2024.12 
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15.2 COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO 

Calendário de Implementação 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Repartição 
Modal Prevista 0,9% 5,0% 10% 15% 

COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO 

Formação                       

Programa Escolar 
Básico 

                      

Programa Escolar 
Secund.º 

                      

Formação geral à 
População  

                      

Formação PSP, 
GNR, Bombeiros 

                      

Formação Cond. 
de Autocarro 

                      

Formação Cond. 
de Táxi 

                      

Incentivo e 
Promoção 

                      

Ruas Abertas                       

Dia Sem Carros                       

Passeios de 
Cicloturismo 

                      

Sexta de Bicicleta                       

Comboios de Bici 
para a Escola 

                      

Informação                       

1ª Versão Mapa 
da Rede Ciclável 

                      

2ª Versão Mapa 
da Rede Ciclável 

                      

Website 

CicloLoulé 
                      

APP CicloLoulé e 
Transp. Públicos 

                      

 
Figura 15.2 – Calendário de implementação da Comunicação, Divulgação e Promoção 

Estimativas de custo 

Os valores estimados incluem as ações descritas no Programa de Ação. 

Tabela 15.7 – Estimativas de custo para a Comunicação, Divulgação e Promoção 

Comunicação, Divulgação e Promoção  230 000,00 €  
Formação  120 000,00 €  
Incentivo e Promoção  85 000,00 €  
Informação  25 000,00 €  
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Programa de Ação 

Tabela 15.8 - Programa de ação para a da Comunicação, Divulgação e Promoção – Formação 

FORMAÇÃO 
Medida Localidade(s) Início de 

impleme
ntação  

Conclus
ão de 
impleme
ntação 

1.2.4.1 Programa Educativo (aprender a andar de 
bicicleta e circulação na via pública) a integrar 
no Ensino Escolar Básico a efetuar pela 
Divisão de Desporto e Eventos da Câmara 
Municipal de Loulé 

Todos os estabelecimentos de ensino no concelho 
com alunos entre os 10 e 12 anos 
 

2014.09 2024.12 

1.2.4.2 Acompanhamento do programa educativo por 
parte da FPCUB (visita e resposta a dúvidas 
de programa) 

A definir pela Divisão de Desporto e Eventos da 
Câmara Municipal de Loulé 

2014.09 2015.06 

1.2.4.3 Incentivo da Divisão de Desporto e Eventos da 
Câmara Municipal de Loulé para a aquisição 
de bicicletas a valores reduzidos 

A definir pela Divisão de Desporto e Eventos da 
Câmara Municipal de Loulé 
 

2014.06 2024.12 

1.2.4.4 Parcerias para o incentivo à aquisição de 
bicicletas a valores reduzidos com entidades 
externas sociais: IPSS’s, APFN 

A definir pela Divisão de Desporto e Eventos da 
Câmara Municipal de Loulé 
 

2014.09 2024.12 

1.2.4.5 Programa Educativo (circulação na via pública, 
passeios em grupo pela rede ciclável local, e 
acompanhamento de grupos mais jovens) a 
integrar no Ensino Secundário a efetuar pela 
Divisão de Desporto e Eventos da Câmara 
Municipal de Loulé 

Todos os estabelecimentos de ensino secundário no 
concelho  

2014.09 2024.12 

1.2.4.6 Acompanhamento do programa educativo por 
parte da FPCUB (visita e resposta a dúvidas 
de programa) 

A definir pela Divisão de Desporto e Eventos da 
Câmara Municipal de Loulé 

2014.09 2015.06 

1.2.4.7 Programa de Formação à população em geral 
(aprender a andar de bicicleta, circulação na 
via pública e passeios pela rede ciclável local)  

A definir pela Divisão de Desporto e Eventos da 
Câmara Municipal de Loulé 

2014.01 2024.12 

1.2.4.8 Acompanhamento do programa de formação 
por parte da FPCUB (visita, participação num 
passeio pela rede ciclável e resposta a 
dúvidas de programa) 

A definir pela Divisão de Desporto e Eventos da 
Câmara Municipal de Loulé 

2014.01 2015.06 

1.2.4.9 Programa de Formação a agentes da PSP, 
GNR e Bombeiros sobre a partilha da via 
pública, perigos dos automóveis, e vários 
passeios de análise na via pública 

A definir pela Divisão de Desporto e Eventos da 
Câmara Municipal de Loulé 

2015.01 2024.12 

1.2.4.10 Programa de Formação a motoristas de 
autocarros das operadoras presentes no 
município de Loulé sobre a partilha da via 
pública, perigos dos autocarros, transporte de 
bicicletas e vários passeios de análise na via 
pública 

A definir pela Divisão de Desporto e Eventos da 
Câmara Municipal de Loulé 

2015.01 2024.12 

1.2.4.11 Programa de Formação a motoristas de táxis 
do município de Loulé sobre a partilha da via 
pública, perigos dos automóveis, transporte de 
bicicletas, e vários passeios de análise na via 
pública 

A definir pela Divisão de Desporto e Eventos da 
Câmara Municipal de Loulé 

2015.01 2024.12 
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Tabela 15.9 - Programa de ação para a da Comunicação, Divulgação e Promoção – Incentivo e Promoção 

INCENTIVO E PROMOÇÃO 
Medida Localidade(s) Início de 

impleme
ntação  

Conclus
ão de 
impleme
ntação 

1.2.4.12 Evento mensal Ruas Abertas a ocorrer ao fim 
de semana em arruamentos estruturantes e/ou 
de distribuição principais de Loulé e Quarteira, 
que serão fechados ao tráfego motorizado por 
um período determinado (uma manhã ou uma 
tarde) junto a zonas de vivência urbana mais 
intensa, e por vezes onde se prevê introduzir 
percursos cicláveis 

 2014.01 2024.12 

1.2.4.12.1 Ruas Abertas em Loulé Loulé, algumas vias recomendadas: 
Praça da República 
Av. Marchal Pacheco 
Av. José da Costa Mealha 
Rua Afonso Albuquerque 
Rua Serpa Pinto 
Rua Miguel Bombarda 
Av. 25 de Abril 
Rua José Afonso 

2014.01 2024.12 

1.2.4.12.2 Ruas Abertas em Quarteira Quarteira, algumas vias recomendadas: 
Av. Carlos Mota Pinto 
Av. Francisco Sá Carneiro 
Rua da Alagoa 
Rua do Pôr do Sol 
Rua 25 de Abril 
Av. Infante de Sagres (entre Lg. Mercado e R. Portas 
do Mar) 
Rua Gonçalo Velho 
Rua Infante Santo 
Rua da Cabine 

2014.01 2024.12 

1.2.4.13 Evento anual Dia Sem Carros a ocorrer na 
Semana Europeia da Mobilidade (Setembro) 
onde serão fechadas ao tráfego automóvel 
estradas, de preferência vias estruturantes em 
zonas urbanas em Loulé, Quarteira, Vilamoura 
e Boliqueime 

Vias estruturantes em meio urbano em Loulé, 
Quarteira, Vilamoura e Boliqueime. 

2014.01 2024.12 

1.2.4.14 Passeios de cicloturismo pelos percursos onde 
será/estiver implementada a rede ciclável do 
interior e zonas rurais do concelho de Loulé, 
utilizando de preferência os percursos em Vias 
Banalizadas (VB) e Faixas Cicláveis (FC) 

A definir pela Divisão de Desporto e Eventos da 
Câmara Municipal de Loulé 

2015.01 2024.12 

1.2.4.15 Promoção orientada a dirigentes e 
funcionários da câmara municipal, e da 
população em geral a inscreverem-se e 
participarem no programa MUBi Sexta de 
Bicicleta, a incentivar as pessoas a irem de 
bicicleta para o trabalho, escola ou nas suas 
deslocações quotidianas 

A coordenar pela Divisão de Desporto e Eventos da 
Câmara Municipal de Loulé 

2014.01 2016.12 

1.2.4.16 Promoção Comboios de Bicicleta para a 
Escola para idades a partir dos 10 anos até 
aos 12, através de percursos organizados e 
acompanhados de manhã até à escola e de 
regresso a casa e/ou a atividades 
extracurriculares, acompanhados por adultos 
experientes enquanto utilizadores de bicicleta, 
e voluntários do ensino secundário. 

A coordenar pela Divisão de Desporto e Eventos da 
Câmara Municipal de Loulé com os centros de ensino 
e associações de pais do concelho. 

2016.09 2024.12 
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Tabela 15.10 - Programa de ação para a da Comunicação, Divulgação e Promoção – Informação 

INFORMAÇÃO 
Medida Localidade(s) Início de 

impleme
ntação  

Conclus
ão de 
impleme
ntação 

1.2.4.17 Elaboração, publicação e divulgação da 1ª 
Versão do Mapa da Rede Ciclável de Loulé 

A coordenar pela Divisão de Desporto e Eventos da 
Câmara Municipal de Loulé com a Divisão de Cultura 
e Turismo para distribuição em todos os postos de 
turismo municipais e regionais, formações à 
população em geral, PSP, GNR, Bombeiros, 
Condutores de Autocarros e Taxistas, eventos de 
Ruas Abertas, Dia Sem Carros, Passeios de 
Cicloturismo 

2015.01 2016.12 

1.2.4.18 Elaboração, publicação e divulgação da 2ª 
Versão do Mapa da Rede Ciclável de Loulé 

A coordenar pela Divisão de Desporto e Eventos da 
Câmara Municipal de Loulé com a Divisão de Cultura 
e Turismo para distribuição em todos os postos de 
turismo municipais e regionais, formações à 
população em geral, PSP, GNR, Bombeiros, 
Condutores de Autocarros e Taxistas, eventos de 
Ruas Abertas, Dia Sem Carros, Passeios de 
Cicloturismo 

2017.01 2019.12 

1.2.4.19 Criação do Website CicloLoulé com horários 
dos transportes coletivos em tempo real e 
informações sobre as bicicletas partilhadas, 
disponibilidade e localizações,  rede ciclável, 
estacionamentos, equipamentos de apoio, 
formações agendadas, eventos, passeios de 
cicloturismo, e novidades sobre a mobilidade 
ciclável no concelho de Loulé. 

A coordenar pela Divisão de Desporto e Eventos da 
Câmara Municipal de Loulé (enquanto não é criada 
uma agência de mobilidade municipal) 

2016.01 2024.12 

1.2.4.20 Criação do APP CicloLoulé e Transportes 
Públicos com horários em tempo real e 
informações sobre as bicicletas partilhadas, 
disponibilidade e localizações, rede ciclável, 
estacionamentos, equipamentos de apoio, 
formações agendadas, eventos, passeios de 
cicloturismo, e novidades sobre a mobilidade 
ciclável no concelho de Loulé. 

A coordenar pela Divisão de Desporto e Eventos da 
Câmara Municipal de Loulé 
(enquanto não é criada uma agência de mobilidade 
municipal) 

2017.01 2024.12 
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15.3 INTEGRAÇÃO COM PARCEIROS E MEIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO 

Calendário de Implementação 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 

Repartição 
Modal Prevista 

0,9% 5,0% 10% 15% 

INTEGRAÇÃO COM PARCEIROS E MEIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO 

Setor hoteleiro                       

Lojas, oficinas e 
empresas de 
bicicleta 

                      

Pelouro de 
Educação 

                      

Pelouro de 
Desporto 

                      

Camaras 
Municipais 
limitrofes 

                      

Ministério da 
Educação 

                      

GNR, PSP, ANSR                       

Inframoura                       

Lusort                       

FPCUB                       

ECF                       

Transporte rod.º 
Urbanos Loulé e 
Quarteira 

                      

Transporte rod.º 
municipais e 
regionais (EVA) 

                      

Transporte rod.º 
nacional (Renex, 
Rede Expressos, 
outros) 

                      

Transporte ferr.º 

nacional (CP) 

                      

Taxistas                       

 
Figura 15.3 – Calendário de Implementação da Integração com Parceiros e Meios de Transporte Público 

Estimativas de custo 

O valor estimado inclui todas as ações descritas no Programa de Ação e outras ações daí resultantes. 
Adicionalmente está incluída uma verba para a criação de uma Comissão de Acompanhamento do Plano de 
Mobilidade Ciclável (integrada na Agência Municipal da Mobilidade, a criar pela Câmara Municipal de Loulé).  

 
Tabela 15.11 – Estimativas de custo da Integração com Parceiros e Meios de Transporte Público 

Integração com Parceiros e Meios de Transporte Público 804 000,00 € 
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Programa de Ação 

Tabela 15.12 - Programa de ação para a integração com parceiros e meios de transporte público 

INTEGRAÇÃO COM PARCEIROS E MEIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO 
Medida Localidade(s) Início de 

impleme
ntação  

Conclus
ão de 
impleme
ntação 

1.2.5.1 Parcerias com o setor hoteleiro através de workshops 
anuais informativos sobre a rede ciclável municipal, 
acesso e uso das bicicletas partilhadas, as 
potencialidades da bicicleta na operacionalidade de 
aldeamentos e das cargo-bikes na distribuição de bens e 
materiais para estabelecimentos hoteleiros, 
recomendações para a colocação de bicicletários e  a 
entrega de mapas da rede ciclável de Loulé para 
divulgação nas respetivas receções. 

A definir pela Divisão de Desporto e 
Eventos da Câmara Municipal de Loulé  
(enquanto não é criada uma agência de 
mobilidade municipal) 
Workshops anuais com todas as 
entidades gestoras de hotéis, aparthotéis 
e aldeamentos situados no concelho de 
Loulé a sucederem antes do início da 
época alta 

2015.06 2024.12 

1.2.5.2 Parcerias com os comerciantes, oficinas e empresas de 
aluguer do setor da bicicleta através de workshops cada 2 
anos informativos sobre a rede ciclável municipal, o 
código da estrada, novas áreas a explorar com exemplos 
estrangeiros (p.ex. riquexós), participação na rede 
EuroVelo e a entrega de mapas da rede ciclável de Loulé 
para divulgação nas respetivas receções. 

A definir pela Divisão de Desporto e 
Eventos da Câmara Municipal de Loulé  
(enquanto não é criada uma agência de 
mobilidade municipal) 
Workshops cada 2 anos com todas as 
lojas, oficinas e empresas de aluguer e/ou 
turismo de bicicleta. 

2014.01 2024.12 

1.2.5.3 Parcerias entre o pelouro do desporto e o pelouro 
municipal da educação através de reuniões anuais de 
atualização e coordenação de programas 

A articular entre a Divisão de Desporto e 
Eventos da Câmara Municipal de Loulé e 
o pelouro da educação 
 

2014.01 2024.12 

1.2.5.4 Reuniões de coordenação com as Câmaras Municipais 
limítrofes na fase inicial de implementação da rede 
ciclável municipal de Loulé 

A articular entre o presidente da Câmara 
Municipal de Loulé e os respetivos 
vereadores e técnicos responsáveis e os 
seus homólogos nas Câmaras Municipais 
de Faro, Albufeira, São Brás de Alportel, 
Almodôvar e Silves para informar estes 
da rede ciclável municipal, articular as 
ligações entre municípios e onde 
necessário articular questões da rede 
EuroVelo 

2014.01 2014.12 

1.2.5.5 Parcerias com o Ministério de Educação sobre a 
implementação do Programa Educativo sobre mobilidade 
ciclável a integrar no Ensino Secundário, e sobre a 
colocação de bicicletários em estabelecimentos do Ensino 
Público. 

A definir pela Câmara Municipal de Loulé 2014.06 2018.12 

1.2.5.6 Workshop com a GNR, PSP e ANSR sobre a segurança 
rodoviária, o código da estrada e o uso da bicicleta na via 
pública 

A coordenar pela Divisão de Desporto e 
Eventos da Câmara Municipal de Loulé, 
com apoio da FPCUB 

2015.01 2024.12 

1.2.5.7 Coordenação entre a Câmara Municipal de Loulé e a 
Inframoura, com especial destaque para questões da 
rede ciclável municipal e as bicicletas partilhadas de 
Vilamoura, e as previstas para Quarteira e Loulé 

A definir pela Câmara Municipal de Loulé 2014.06 2024.12 

1.2.5.8 Reuniões de coordenação com a Lusort A definir pela Câmara Municipal de Loulé 2014.06 2024.12 
1.2.5.9 Apoio da FPCUB nos programas de formação à 

população em geral e nos centros de ensino, divulgação 
dos passeios de cicloturismo a nível nacional, articulação 
da rede EuroVelo, Workshop com a GNR, PSP e ANSR, 
contactos com a ECF 

A definir pela Câmara Municipal de Loulé 2014.01 2024.12 

1.2.5.10 Contactos com a ECF – European Cyclists’ Federation na 
implementação da rede EuroVelo, e eventuais futuros 
eventos internacionais 

A definir pela Câmara Municipal de Loulé 
em articulação com a FPCUB 

2014.01 2024.12 

1.2.5.11 Parceria com a operadora (rodoviária) dos Transportes 
Urbanos de Loulé e Quarteira na implementação da rede 
ciclável municipal, questões de intermodalidade e 
multimodalidade,  sistema bike-bus e programação da 
formação dos condutores para a segurança dos ciclistas e 
código da estrada. 

A definir pela Câmara Municipal de Loulé 2015.01 2024.12 

1.2.5.12 Parceria com a operadora rodoviária municipal (EVA) na 
implementação da rede ciclável municipal, questões de 
multimodalidade e intermodalidade o sistema bike-bus e 
formação dos condutores para a segurança dos ciclistas e 
código da estrada. 

A definir pela Câmara Municipal de Loulé 2015.01 2024.12 
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INTEGRAÇÃO COM PARCEIROS E MEIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO 
Medida Localidade(s) Início de 

impleme
ntação  

Conclus
ão de 
impleme
ntação 

1.2.5.13 Parceria com as operadoras nacionais que servem o 
município de Loulé (Renex, Rede Expressos, outros) na 
implementação da rede ciclável municipal, questões de 
multimodalidade e intermodalidade,  na segurança dos 
ciclistas e no código da estrada. 

A definir pela Câmara Municipal de Loulé 2016.01 2024.12 

1.2.5.14 Parceria com transportadora ferroviária nacional (CP) na 
implementação da rede ciclável municipal, questões de 
multimodalidade e intermodalidade, e a possibilidade de 
implementar um sistema de bicicletas partilhadas ou 
alugadas nas estações ferroviárias do concelho de Loulé. 

A definir pela Câmara Municipal de Loulé 2016.06 2024.12 

1.2.5.15 Parceria com os taxistas que operam no concelho de 
Loulé na implementação da rede ciclável municipal, 
transporte de bicicletas, apoios na aquisição de porta-
bicicletas, formação dos condutores para a segurança 
dos ciclistas e código da estrada. Abordagem da 
implementação de sistema táxi-bus, transportes flexíveis 
no interior do concelho a Norte do eixo Loulé – 
Boliqueime. 

A definir pela Câmara Municipal de Loulé 2015.01 2024.12 
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16 MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

 

16.1 PROCESSO DE MONITORIZAÇÃO 

De modo a monitorizar a implementação do Plano, por forma a que a sua aplicação seja fiel aos seus pressupostos, 
é necessário criar um sistema de monitorização que permita avaliar a sua implementação, verificando se as ações e 
medidas propostas foram aplicadas e qual o seu grau de alcance. 

Neste processo é essencial a criação de uma Comissão de Acompanhamento do Plano e das medidas e ações 
implementadas ou a implementar, que possa avaliar a implementação do Plano segundo um conjunto de 
indicadores que permitem fazer essa avaliação – sempre que possível – de modo quantitativo. 

A Comissão de Acompanhamento do Plano deverá combinar as vertentes institucional, técnica e participativa1: 

· Vertente institucional (Unidade de Coordenação) composta por representantes das entidades com maiores 
responsabilidades e envolvimento na execução de Medidas e Ações e que, através da realização de 
reuniões regulares e de trabalho técnico de suporte, deve assegurar a conceção e dinamização das 
atividades a desenvolver, criando mecanismos de coordenação e permanente articulação entre as 
Medidas, sob responsabilidade de cada um dos parceiros; 

· Vertente técnica (Secretariado/ Unidade Técnica) de suporte orientada para a preparação, dinamização e 
monitorização das atividades a executar e para o acompanhamento das dinâmicas de realização das 
Medidas/Ações;  

· Vertente participativa (Fórum dos Modos Suaves  Stakeholder Fórum) que assegure o envolvimento dos 
principais stakeholders e da sociedade civil na implementação do Plano, com destaque para as 
Associações e movimentos cívicos, como forma de incorporar os dinamismos locais e sociais na 
prossecução dos objetivos do Plano, procurando intensificar a promoção dos modos suaves. 

A preocupação de assegurar eficácia à implementação do Plano, em termos institucionais e de concretização de 
objetivos, deve andar a par da melhoria dos níveis de gestão e acompanhamento dos resultados e efeitos das 
políticas de mobilidade sustentável. 

Os dados existentes acerca da mobilidade no Concelho de Loulé estão (à data) desatualizados e são insuficientes 
para se poder fazer uma caracterização sólida e completa sobre os hábitos de deslocação dos cidadãos e visitantes. 
Considera-se necessário, portanto, a caracterização do estado atual da utilização da bicicleta no concelho e dos 
hábitos de mobilidade, através de um inquérito à mobilidade, que deverá ser feito desde logo no início da 
implementação do plano. Os dados recolhidos servirão de ponto de referência, e a avaliação da implementação do 
plano poderá ser feita por comparação aos dados de referência iniciais. 

Poder-se-ia também usar como referência outros exemplos nacionais, com características semelhantes, onde 
tivesse sido implementado um plano deste género, embora não existam neste momento outros planos de 
mobilidade ciclável em implementação, onde se pudessem comparar dados consistentes.  

 

16.2 METAS 

A definição de metas consistentes e mais detalhadas requere uma prévia avaliação da implementação da rede, 
considerando-se prematuro a definição de metas para os anos mais próximos, até 2017. Após esta fase inicial de 
implementação das principais infraestruturas e medidas, poder-se-á definir metas mais detalhadas para 2024 em 
2020, fazendo um balanço e ponto de situação nessa altura. 

Para atingir os desempenhos verificados em cidades da OCDE que apresentam fatores comparativos a Loulé, como 
são o clima, relevo e/ou a cultura, propõe-se aumentar a repartição modal afeta à utilização da bicicleta - atualmente 
nos 0,9% (dados dos Censos de 2011) - para os 5% em 2017, 10% em 2020 e 15% em 2024.  

                                                                 
1 CICLANDO – PLANO DE PROMOÇÃO DA BICICLETA E OUTROS MODOS SUAVES. Instituto da Mobilidade e dos Transportes, 2012 
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Figura 16.1 – Repartição modal de utilização da bicicleta projetada para o Concelho de Loulé 

 

16.3 SISTEMA DE INDICADORES 

As dimensões de resultados e efeitos a captar, segundo uma bateria consistente e fiável de indicadores de 
acompanhamento, resultados e impactes, devem assegurar a produção de outputs regulares de suporte à gestão do 
Plano e suas medidas e ações, com vista a corrigir eventuais desvios e/ou a introduzir ajustamentos que melhorem 
a eficácia e a eficiência na aplicação dos recursos de financiamento e na concretização dos objetivos. 

A composição e as fontes dos indicadores deverão ser estruturadas em torno de elementos tão simples quanto 
possível de modo a facilitar a recolha e tratamento da informação necessária ao acompanhamento regular dos 
indicadores. Procurou-se criar um sistema de indicadores simples, apenas a nível dos objetivos gerais do Plano. 

A tabela seguinte sistematiza elementos chave de suporte à monitorização dos objetivos gerais. 

Tabela 16.1 – Indicadores de monitorização dos eixos de implementação do Plano 

Eixos de 
implementação 
do Plano 

Objetivos e resultados esperados Indicadores Fonte de verificação 

Repartição 
Modal da 
bicicleta 

Aumento da repartição modal para 5% em 
2017, 10% em 2020 e 15% em 2024 

% das deslocações realizadas de 
bicicleta 

% de crianças que se deslocam para 
a escola de bicicleta 

Nº de utilizadores da rede ciclável 

Inquérito à mobilidade 
(trianual) 

Censos 2021 

Contadores de 
utilização de bicicleta 
na rede ciclável 

Infraestruturas 
cicláveis 

Desenvolver uma rede ciclável continua, 
de malha fechada, articulada com 
transportes públicos, principais polos 
geradores e com os concelhos vizinhos, 
até 2017 

Criação de lugares de estacionamento 
adequados para bicicletas, em duas fases 
– uma fase em locais estratégicos até 
2017, uma fase em locais generalizados a 
partir de 2018 

Criação de condições de conforto nos 
locais de trabalho para o utilizador diário 
da bicicleta 

Criação de equipamentos de apoio à 

Extensão da rede ciclável executada 
(km) 

Extensão das vias segregadas e das 
faixas cicláveis (km) executadas 

Extensão (km) das vias banalizadas 
adaptadas por sinalética e acalmia de 
tráfego (km) 

Nº de locais de estacionamento 
criados 

Capacidade dos locais de 
estacionamento criados (bicicletas) 

Nº de estações de reparação de 
bicicletas criadas  

Levantamentos 

Folhas de medições 
de obra 

Dados do Sistema de 
Bicicletas de Uso 
Partilhado 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%
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16%

2013 2017 2020 2024

Repartição Modal de utilização da Bicicleta projetada para o 
Concelho de Loulé (%) 

Repartição
Modal
Bicicleta (%)
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Eixos de 
implementação 
do Plano 

Objetivos e resultados esperados Indicadores Fonte de verificação 

mobilidade ciclável 

Criação de serviços de apoio à utilização 
da bicicleta no Concelho, nomeadamente 
a Rede de Bicicletas de Uso Partilhado a 
partir de 2016 

Implementação de zonas de acalmia de 
tráfego 

Nº de bombas de ar colocadas na via 
pública 

Nº de bebedouros colocados junto da 
infraestrutura ciclável 

Nº de escadas dotadas de um 
sistema de calhas 

Nº de espaços de lavagem de 
bicicletas criados 

Nº de contadores de utilização de 
bicicleta colocados 

Nº de estações disponíveis na Rede 
de Bicicletas de Uso Partilhado (BUP) 

Nº de bicicletas disponíveis na Rede 
BUP 

Nº de utilizadores registados no 
Sistema BUP 

Nº viagens realizadas na Rede BUP 

Extensão das viagens realizadas na 
Rede BUP 

Área (km2) de zonas de acalmia de 
tráfego 

Comunicação, 
divulgação e 
promoção 

Promover a bicicleta no Concelho 

Aumento das deslocações pendulares 
casa-escola nas camadas mais jovens 

Promover a educação e formação de 
crianças e jovens, sobre os modos suaves 
e a mobilidade sustentável, em contexto 
escolar 

Introdução da bicicleta e mobilidade 
sustentável nos currículos e programas 
escolares 

Promoção do uso da bicicleta em serviços 
públicos 

Promoção do cicloturismo no Concelho, 
potencializando a Rede EuroVelo 

Formação de condutores de transportes 
coletivos e forças de segurança 

Produção e divulgação de Mapas da rede 
ciclável em duas versões (até 2017 e após 
2017) 

Lançamento de um website sobre 
mobilidade ciclável no Concelho 

Nº de iniciativas locais e regionais que 
promovam a bicicleta 

% de escolas com professores com 
formação na temática da mobilidade 
sustentável e modos suaves 

% de crianças que se deslocam para 
a escola de bicicleta 

Nº de bicicletas/aluno 

% de escolas com planos/projetos de 
mobilidade de acesso às escolas 

Nº de itinerários turísticos criados 

Nº de condutores de transportes 
coletivos e das forças de segurança 
formados 

Nº de materiais de informação e 
incentivo produzidos e distribuídos 

Nº de visitas ao website sobre 
mobilidade ciclável no Concelho 

Ministério de 
Educação 

Turismo de Portugal – 
Associação Turismo 
do Algarve 

Empresas de 
transportes coletivos 
rodoviários 

GNR e PSP 

Integração com 
parceiros e 
meios de 
transporte 
público 

Incentivo à economia da indústria da 
bicicleta 

Aumento da expressão económica das 
atividades económicas ligadas à bicicleta 

Aumento da complementaridade entre a 
bicicleta e o Transporte Público 

Aumento da possibilidade de estacionar 
em segurança junto às interfaces 

Nº de novos estabelecimentos 
comerciais ou empresas licenciados, 
ligados à bicicleta 

Nº de bicicletas vendidas 

Nº de bicicletas alugadas para turismo 
ou lazer 

%º de carreiras, linhas e serviços de 
Transporte Público onde é possível o 
transporte de bicicletas 

Nº de interfaces com estacionamento 
para bicicletas 

INE 

Operadoras de 
Transporte Público 
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17 FINANCIAMENTO 

 

A aposta na mobilidade ciclável, na pedonalidade e na sustentabilidade em geral, assenta no pressuposto de que 
estes modos representam uma poupança significativa em relação à aposta no transporte automóvel individual. Mais 
do que um novo foco de despesa, deve ser encarada como uma oportunidade para reduzir os custos. Na 
apresentam-se as estimativas de custos de implementação do Plano de Mobilidade Ciclável para o Município de 
Loulé – CicloLoulé. 
 

Infraestrutura Ciclável      8 413 792,83 €  

Comunicação, Divulgação e Promoção          230 000,00 €  

Integração com Parceiros e Meios de Transporte Público          804 000,00 €  

Total      9 447 792,83 €  

 

 
Figura 17.1 – Estimativas de custo de implementação do Plano de Mobilidade Ciclável para o Município de Loulé – 

CicloLoulé 

Estima-se que o custo de implementação do Plano de Mobilidade Ciclável para o Município de Loulé – CicloLoulé 
seja de cerca de 9,5 M€, para um período de 10 anos. Relativizando, este valor corresponderia aproximadamente à 
construção de apenas 2 km de autoestrada. 

No que à bicicleta diz respeito, estes ganhos refletem-se tanto na redução dos investimentos feitos em 
infraestruturas rodoviárias, como em poupanças indiretas em termos de saúde pública, poluição, entre outras 
consequências positivas que este meio de transporte permite. Embora os custos inerentes não sejam de 
menosprezar, quando comparados com a alternativa equivalente para a mobilidade automóvel, são de uma ordem 
de grandeza substancialmente inferior. Qualquer variante ou viaduto rodoviário representam custos muito superiores 
aos que as infraestruturas necessárias para a bicicleta exigem. Dotar um qualquer equipamento com 
estacionamento e acesso automóvel, pode representar investimentos francamente superiores do que se o mesmo 
tiver apenas acesso e parqueamento para peões e bicicletas. Mesmo nos casos em que se mantém o acesso 
automóvel, num mesmo lugar para um automóvel é possível estacionar 6 ou mais bicicletas – se pensarmos que os 
índices de ocupação são frequentemente inferiores a 2 passageiros/automóvel, e considerando a redução do 
congestionamento, a bicicleta é economicamente mais vantajosa também neste cenário. 

 A melhoria dos indicadores de saúde das populações é também um retorno garantido, reduzindo a obesidade, 
diabetes e doenças cardiovasculares. A redução no congestionamento automóvel, contribui também para a redução 
do desgaste das vias rodoviárias existentes. A diminuição dos poluentes no ar, e a redução do ruído, contribuem 

 804 000,00 €  
9% 

 230 000,00 €  
2% 

 8 413 792,83 €  
89% 

Integração com Parceiros e Meios
de Transporte Público

Comunicação, Divulgação e
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não só para a melhoria da saúde pública, mas também para uma menor degradação do espaço público e edifícios 
em geral. 

Deste modo, a alocação de recursos financeiros para investir na mobilidade ciclável, deve não só procurar fontes de 
financiamento novas, mas também despoletar uma nova lógica de transferência de recursos de outros sectores que 
beneficiem da mesma, ou que vejam a sua relevância diminuída face à aposta na bicicleta. 

 

17.1 CARACTERIZAÇÃO 

As medidas que integram o Plano têm uma expressão financeira muito distinta, podendo agrupar se em 3 
categorias: 

· Investimentos em infraestruturas e equipamentos, que representarão sempre valores mais significativos, 
dada a sua natureza; 

· Medidas de Gestão de Mobilidade e Educação, em geral com um custo-benefício elevado, mas que de 
qualquer forma exigem sempre algum esforço financeiro; 

· Medidas de dinamização e promoção socio-empresarial, cuja necessidade de financiamento terá muito 
pouca expressão, já que se trata acima de tudo de criar condições para que as empresas e a sociedade 
civil possam intervir ou investir em prol da mobilidade ciclável. 

 
A nível de fontes de financiamento, será considerado o horizonte temporal 2014-2020. A implementação do plano 
deverá procurar financiamento tanto a nível europeu, como a nível nacional. 

Se no quadro comunitário agora cessante, foram disponibilizados cerca de 600 Milhões de Euros para investimentos 
em projetos relacionados com a bicicleta, a ECF estima que até 2020 esse número aumente 10 vezes, chegando 
assim aos 6 mil milhões de euros. As diversas instâncias europeias reconhecem deste modo a grande importância 
que a bicicleta pode ter na sustentabilidade e competitividade, nomeadamente no tocante aos interfaces existentes 
e a explorar com os domínios de atuação que convergem para o Desenvolvimento Urbano Sustentável. Este 
aumento de verbas apresenta-se como uma verdadeira oportunidade, e confere uma perspetiva ainda mais 
promissora. A ECF irá até ao final do ano apresentar aos seus associados (onde a FPCUB se inclui), linhas guia 
para aceder a estes financiamentos. 

O recurso a fundos diretos da União Europeia apresenta uma série de possibilidades onde a estratégia europeia 
coincide com o plano de mobilidade ciclável CicloLoulé através de inúmeros programas integrados nos fundos de 
coesão, fundos de: 

 

· ESPON - European Spatial Planning Observation Network 
- Programa da Rede Europeia de Observação do Ordenamento do Território 
- Programa e objetivos para o quadro 2014 – 2020 em: http://www.espon.eu/main/Menu_Programme/ 
 

· IEE - Intelligent Energy Europe 

- Financiamento integrado nas metas energéticas da UE para 2020; 
- Programa cujo quadro 2014 - 2020 ainda está por definir; 
- Informação do quadro atual e como participar, atualizada em Maio, 2013: 
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/about/iee-programme/index_en.htm 
 

· LIFE Programme 

- Financiamento integrado na estratégia ambiental da UE 
- Programa cujo quadro 2014 - 2020 ainda está por definir 
- Informação sobre financiamentos em curso, atualizada em Julho, 2013: 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/otherfunding.htm 
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· SUDOE INTERREG IVB 
- Programa em curso no âmbito da estratégia de crescimento Europa 2020, considerando o quadro 2014 – 
2020; 
- http://interreg-sudoe.eu/PRT/d/172/O-Programa-SUDOE/SUDOE-2014-2020 

 

· TEN-T - Trans-European Transport Network 

- Financiamento integrado na estratégia de mobilidade e transporte da UE, considerada elemento chave da 
Estratégia de Lisboa; 
- Programa cujo quadro 2014 - 2020 ainda está por definir; 
- Informação sobre programas de subvenção e ajuda financeira, atualizado em Março, 2013: 
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/grants/index_en.htm 
 

· URBACT – Connecting Cities, Building Successes 
- Programa de soluções para desafios urbanos, integrado no FEDER, mais informações em: 
http://urbact.eu/en/get-involved/become-a-partner/ 
 

· 'Youth in Action' Programme - Education and Culture DG 

- Financiamento integrado na estratégia de juventude da UE, 2010-2018: 
http://ec.europa.eu/youth/policy/eu-youth-strategy_en.htm 
- Programa cujo quadro 2014 - 2020 ainda está por definir; 
- Informação para o quadro atual em fase de conclusão (2007-2013): http://ec.europa.eu/youth/youth-in-
action-programme/overview_en.htm 
- Informação de como participar, atualizada em Julho, 2013: http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-    
programme/how-to-participate_en.htm 
 

Estes programas assentam num quadro de fundos europeus gerais, calendarizados para o período 2014- 2020: 

 

· Fundo de Coesão  
- Fundo sujeito a negociação nacional 
- Programa cujo quadro 2014 - 2020 ainda não está definido 

 

· Fundo Europeu Agrícola para o Desenvolvimento Rural (FEADER) 
- Aplica-se sobretudo nas intervenções propostas para as vastas áreas rurais de Loulé, quer na totalidade do 
interior, quer algumas intervenções entre Boliqueime e Loulé 
- Programa cujo quadro 2014 - 2020 ainda não está definido 

 
· Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) 

- Programa cujo quadro 2014 - 2020 ainda não está definido 
 

· Fundo Social Europeu (FSE) 
- Programa cujo quadro 2014 - 2020 ainda não está definido 

 

Uma outra alternativa de financiamento reside na capacidade de aceder a recursos dos Fundos Estruturais, no 
âmbito das Políticas Comunitárias de Coesão, quer através de fundos estruturais (Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, FEDER e Fundo Social Europeu), quer através de outros fundos de coesão. De acordo 
com as Orientações disponíveis pelo menos 5% dos recursos FEDER devem ser reservados para ações integradas 
de Desenvolvimento Urbano Sustentável. Por sua vez, entre os objetivos temáticos apoiados no âmbito do Fundo de 
Coesão, encontramos a intenção de promover o transporte sustentável e a eliminação de estrangulamentos em 
redes de infraestruturas. Também a criação de uma plataforma de desenvolvimento urbano com vista a promover a 
capacitação e as redes de cidades e troca de experiências sobre a política urbana a nível da UE poderá valorizar a 
participação de cidades que pretendem partilhar experiências de mobilidade sustentável. Outros argumentos que 
deverão ser focados nas candidaturas aos financiamentos são a redução de Emissões de Carbono, redução do 
consumo de energia nos Transportes, a sustentabilidade das cidades e redução da dependência de bens e serviços 
internacionais, e por fim, a melhoria da Qualidade de Vida. 
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Ainda é relativamente cedo para saber quais serão os instrumentos disponíveis, pois ainda estão a ser definidos 
para o horizonte 2020, mas espera-se que as candidaturas abram a partir do início do próximo ano. 

A nível nacional e principalmente a curto prazo, as oportunidades de financiamento devem ser perspetivadas no 
âmbito dos programas operacionais do atual QREN, com destaque para o POVT e para o Programa Operacional 
Algarve 21, intervenções que enquadram ajudas a projetos, ações e iniciativas que se inscrevem na Matriz da 
Mobilidade Sustentável (implementação de infraestruturas, aquisição de equipamentos, assistência técnica à 
elaboração de instrumentos de planeamento, etc.) Também no que se refere ao investimento material e imaterial em 
projetos de natureza económica e produtiva e de formação de competências, existem recursos de financiamento no 
COMPETE e no Programa Operacional Potencial Humano. Será também pertinente consultar e articular as 
candidaturas com a CCDR Algarve. 

O já publicado PPBOMS2, embora ainda não implementado, será integrado nas políticas que o governo pretende 
levar a cabo, e inclui diversos programas que poderão ser aproveitados para o Concelho de Loulé. De acordo com o 
mesmo, existe ainda a possibilidade de criação de um futuro Plano Operacional Mobilidade Sustentável. 

Em futuros instrumentos de financiamento, deverão ser considerados programas cujas prioridades valorizam a 
mobilidade urbana e a sustentabilidade, já no âmbito do período de programação 2014 2020. 

 

                                                                 
2 CICLANDO – PLANO DE PROMOÇÃO DA BICICLETA E OUTROS MODOS SUAVES. Instituto da Mobilidade e dos Transportes, 2012 
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P.01 – Rede Ciclável Municipal 

P.02 – Rede Ciclável – Litoral do Concelho de Loulé 

P.03 – Rede Ciclável – Interior do Concelho de Loulé 

  








