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1. ENQUADRAMENTO 

1.1. ÂMBITO E OBJETIVOS DO PLANO DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 

No Caderno de Encargos para a elaboração do Plano de Mobilidade Sustentável (PMS), a Câmara 

Municipal da Maia definiu quatro objetivos gerais, a saber: 

 “A promoção da mobilidade sustentada, fomentando a utilização de modos de transporte mais 

ecológicos para as deslocações, tais como a bicicleta e os transportes públicos, garantindo a 

previsão de itinerários adequados, que fomentem o trânsito de peões em detrimento do uso de 

veículos motorizados, contribuindo também para a diminuição de emissão de gases e de ruído; 

 A garantia de articulação entre planeamento territorial e o planeamento de transportes; 

 A garantia de interoperabilidade entre os diferentes modos de transporte e ainda entre as 

diversas componentes da cadeia de transporte, atendendo não apenas à via pública e passeios 

como também às diversas estruturas de suporte como as plataformas de comunicação entre os 

modos, paragens, estações, abrigos, entre outros ; 

 O reforço da informação urbana, incluindo não apenas a sinalização de tráfego como também 

sobre transportes e de orientação genérica que não só colmate as deficiências hoje existentes 

mas reabilite culturalmente as deslocações, promovendo a utilização de modos mais 

sustentáveis”. 

O Plano de Mobilidade Sustentável do Concelho da Maia constitui um documento estratégico, que 

contempla um conjunto de medidas operacionais que têm como objetivo a transferência modal 

para modos de deslocação mais sustentáveis (transporte público, modos suaves), ou seja, modos 

de transporte compatíveis com a prosperidade responsável, coesão social e defesa do meio 

ambiente, garantindo uma melhor qualidade de vida dos cidadãos.  

Assim, o PMS deve constituir-se como instrumento de referência para decisões a tomar pelo 

Município no âmbito das suas competências em relação aos transportes e mobilidade a nível 

concelhio. Tratando-se de um documento estratégico, não deverá desempenhar um caráter 

regulamentar, produzindo, contudo, orientações passíveis de serem integradas nos regulamentos 

municipais nas áreas do planeamento e gestão da mobilidade, transportes e espaço público. 

De acordo com o solicitado no Caderno de Encargos do Concurso, a elaboração do PMS 

organizou-se em 4 fases, de acordo com o representado na Figura 1.1. 
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Figura 1.1 – Esquema do faseamento do processo de elaboração do Plano de Mobilidade 

 

O presente documento constitui o relatório relativo aos trabalhos da Fase 3 : Propostas de 

Intervenção e Fase 4 : Monitorização e avaliação do plano e corresponde à entrega do terceiro 

relatório do plano. 

As propostas de intervenção apresentadas operacionalizam os conceitos de intervenção 

desenvolvidos para as várias temáticas na Fase 2 do Plano (correspondente ao exercício de 

cenarização e evolução dos padrões de mobilidade), em consonância com o cenário selecionado 

pelo município e articulando-se com os objetivos a atingir (gerais e específicos) definidos para o 

PMS. 

Pretende-se, assim, que as intervenções propostas se constituam como uma estratégia de 

atuação a nível municipal no domínio da mobilidade e transportes para o período de projeto – 

2014/2024. 

Ainda de referir que no processo de elaboração do PMS da Maia foram concretizadas diversas 

ações de auscultação e divulgação, das quais se destacam: 

 Dois workshops participativos, destinados a entidades com responsabilidades ao nível do 

planeamento e operação do sistema de mobilidade e transportes metropolitano e concelhio; 

 Dois fóruns públicos, destinados à população em geral. 

1.2. ORGANIZAÇÃO DO PRESENTE DOCUMENTO 

O presente documento encontra-se organizado em seis capítulos distintos, sendo que o primeiro 

destes corresponde ao presente capítulo de enquadramento (capítulo 1). 

O capítulo 2 corresponde à definição das diretrizes estratégicas que norteiam a elaboração do 

plano de ação e que constituem a visão pretendida para o sistema de acessibilidade e mobilidade 

do município da Maia. 
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No capítulo 3 são apresentadas as intervenções propostas no âmbito do PMS, as quais se 

encontram agrupadas pelas várias temáticas abordadas ao longo do processo de elaboração do 

plano (ordenamento de território, plano de circulação, plano ciclável, plano pedonal, plano de 

estacionamento, plano de logística urbana e plano de transportes coletivos). 

No Capítulo 4 apresenta-se um programa de execução no qual se perspetiva o volume de 

investimento necessário para a concretização dos objetivos do PMS, bem como se apresentam 

possibilidades de fontes de financiamento das várias medidas propostas no plano de ação. 

Importa ainda frisar que a garantia de eficácia das medidas propostas requer o acompanhamento 

da sua implementação e a monitorização dos seus resultados, pelo que o presente documento 

contempla uma proposta de processo de monitorização e acompanhamento do PMS (capítulo 6), 

bem como o modelo institucional proposto para a sua gestão (capítulo 7).  
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2. DIRETRIZES ESTRATÉGICAS 

As diretrizes estratégicas propostas para o PMS assentam nos seguintes vetores: 

 Integração no planeamento e gestão urbanísticas de critérios associados às políticas de 

transportes; 

 Redução dos desequilíbrios modais que apontam para uma forte utilização do automóvel 

particular em detrimento dos restantes modos de deslocação; 

 Melhoria dos níveis de desempenho e condições de utilização do transporte público, com o 

objetivo de o tornar mais atrativo; 

 Promoção dos modos não motorizados; 

 Redução dos impactes ambientais provocados pelo sistema de transportes. 

Estas diretrizes, que se encontram alinhadas com as propostas dos principais documentos de 

políticas públicas do setor, tanto nacionais como europeus (apresentados e descritos no relatório 

de diagnóstico) serviram de guia à definição das propostas constantes no plano de ação 

apresentado no capítulo 3 do presente documento. 

Há no entanto que ter em conta a existência de alterações de contexto face ao momento em que 

os principais documentos orientadores de políticas nacionais e regionais foram produzidos. Assim, 

apesar de não existirem ainda outros documentos que os substituam é expetável que no mínimo 

exista um atraso nos investimentos regionais e nacionais preconizados nos mesmos, se não o seu 

abandono.  

Esta alteração de contexto tem também potenciais impactes ao nível das fontes de financiamento 

definidas no âmbito dos referidos documentos (particularmente os fundos do QREN), ou seja, 

verifica-se a existência de não só restrições ao nível do financiamento de investimentos, mas 

também ao nível da incerteza das fontes de financiamento. 

Tendo em conta a conjuntura macroeconómica descrita, o PMS procurou adotar um conjunto de 

medidas que cumprem os seguintes princípios: 

 Acarretem impactes positivos ao nível do sistema de mobilidade e transportes concelhio, com 

custos de investimento associados reduzidos; 

 Sejam o mais independentes possível de projetos exteriores, visando assim reduzir o nível de 

dependência da prossecução do presente plano relativamente a decisões externas ao 

município. 

Assim, as propostas englobadas no Plano de Mobilidade Sustentável do Concelho da Maia, e que 

resultam de um aprofundamento dos cenários apresentados na Fase 2, apesar de estarem 

alinhadas com as recomendações de políticas públicas do setor dos transportes e do ordenamento 

do território, procuram fazê-lo num contexto de incerteza e de escassez de recursos.  
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No âmbito da Fase 2 do PMS os oito objetivos gerais apresentados pela C.M.M. em sede de 

caderno de encargos foram validados pelo executivo municipal e hierarquizados em termos da sua 

importância relativa, e são os seguintes: 

 Assegurar a acessibilidade multimodal aos postos de trabalho, equipamentos, comércio e 

serviços, incluindo estacionamento; 

 Equilibrar a utilização do transporte individual; 

 Melhorar a atratividade do transporte público; 

 Promover a utilização da bicicleta; 

 Promover o modo pedonal; 

 Equilibrar a afetação do espaço público; 

 Assegurar a qualidade ambiental; 

 Garantir a segurança das deslocações. 

Com o primeiro objetivo, pretende-se a melhoria da adequabilidade da oferta de TC à procura 

atual e potencial, promovendo uma cobertura territorial diferenciada, de acordo com os diferentes 

padrões de mobilidade da população residente e das necessidades de empregados e entidades 

empregadoras que exercem a sua atividade no concelho. 

Já com o segundo objetivo pretende-se equilibrar a utilização do transporte individual, uma vez 

que este modo de transporte possui um forte peso na repartição modal. Pretende-se igualmente 

propor medidas para a minimização de alguns constrangimentos ao nível da circulação rodoviária 

em alguns locais do concelho. Considera-se que a problemática da mobilidade urbana deve ser 

abordada numa perspetiva sistémica, o que pressupõe um enfoque mais amplo que aquele que 

uma centralização exclusiva no sistema de transportes pode possibilitar, sob pena de se descurar 

um conjunto de aspetos que influem determinantemente na mobilidade dos cidadãos e nos 

padrões pelos quais esta tende a se operar, nomeadamente através da articulação com as 

políticas urbanísticas de ordenamento do território.  

Com o terceiro objetivo pretende-se garantir as condições que possibilitem ao transporte coletivo 

ganhar quota de mercado nas deslocações dos residentes do concelho da Maia. 

Com o quarto e com o quinto objetivos pretende-se promover uma maior utilização dos modos 

não-motorizados. Assim, estes objetivos prendem-se com a implementação de medidas que 

garantam adequadas condições aos utilizadores destes modos e assim aumentem a sua 

atratividade, contribuindo deste modo para uma redução dos impactes negativos resultantes da 

mobilidade urbana. 

O sexto objetivo está relacionado com os dois anteriores e com o mesmo pretende-se ordenar as 

prioridades dos vários grupos de atividades que competem pelo espaço urbano (estadia, 

circulação e estacionamento). As prioridades atribuídas a cada uma destas funções, que são 

materializadas em termos do espaço alocado a cada uma, contribuem para o caráter e qualidade 

do ambiente urbano. Sendo certo que dois destes grupos de atividades (estacionamento e 

circulação) estão associadas à mobilidade urbana, a configuração física do espaço público terá 

impactes nesta, podendo por isso funcionar como uma expressão física da prioridade dada aos 

diferentes modos de transporte (TI versus TC e motorizado versus não-motorizado). 
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O sétimo objetivo, que consiste na melhoria da qualidade ambiental passa em primeira instância 

pela redução da quota de utilização do transporte individual e aumento da quota de utilização dos 

modos suaves e do sistema de transportes coletivos. 

Finalmente, o oitavo e último objetivo está associado à redução dos níveis de sinistralidade do 

sistema de transportes, particularmente do transporte rodoviário, o qual representa um dos 

impactes negativos que o sistema impõe sobre a sociedade. 
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3. PROJETOS E AÇÕES 

Como verificado ao longo das várias fases de elaboração do PMS, a promoção de um sistema de 

mobilidade e transportes mais sustentável implica a definição de um conjunto de medidas que 

abranjam diferentes áreas de atuação, nomeadamente: ordenamento do território, circulação, 

modo ciclável, modo pedonal, estacionamento, logística urbana e transportes coletivos. 

Estacionamento

Circulação

Transporte 
Coletivo

Logística 
Urbana

Ordenamento 
do 

Território

Modo 
Ciclável

Modo 
Pedonal

PMS
Maia

 

Figura 3.1 – Áreas de atuação do PMS da Maia 

Assim, para cada uma das áreas temáticas de atuação supracitadas elaborou-se um plano de 

ação que contempla um conjunto concreto de medidas a implementar a curto, médio e longo prazo 

até ao ano horizonte de projeto (2022). 

O desenvolvimento dos Planos de Ação de cada uma das áreas temáticas abordadas no PMS 

tiveram em conta os objetivos estabelecidos na Fase 2 do PMS.  

No Quadro 3.1 apresentam-se as relações entre os conteúdos concetuais de cada um dos planos 

desenvolvidos e os objetivos a atingir numa escala qualitativa de impacte. A análise conjunta desta 

informação permite inferir sobre os efeitos cruzados das propostas desenvolvidas, bem como 

concluir positivamente sobre a cobertura integral dos objetivos apontados na etapa estratégica. 
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Quadro 3.1 – Relação entre conteúdos dos planos e objetivos  
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Nas seções seguintes deste capítulo apresentam-se as medidas desenvolvidas no âmbito de cada 

um dos planos de ação, apresentando-se uma síntese prévia do diagnóstico setorial realizado 

seguida do desenvolvimento das propostas equacionadas para as diversas abordagens 

concetuais do plano. 

3.1. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

3.1.1. Síntese do diagnóstico 

O concelho da Maia é fortemente urbanizado, sendo que cerca de 33% do seu território é ocupado 

por usos urbanos (industriais, comerciais, habitacionais, equipamentos e áreas afetas ao 

aeroporto e ao aeródromo). As freguesias mais urbanizadas do concelho são Vermoim, Gueifães, 

Maia, Pedrouços e Águas Santas. Estas são as freguesias mais próximas da cidade do Porto e 

servidas diretamente por vias de comunicação rodo e ferroviárias, com elevada ocupação urbana 

ao longo da envolvente às mesmas.  

As freguesias mais rurais são também as mais periféricas face à cidade do Porto e mais interiores, 

S. Pedro de Fins, Folgosa, Silva Escura, Gondim, Santa Maria de Avioso e Gemunde. As 

principais concentrações populacionais encontram-se nas zonas centro, sul e poente do concelho 

– Cidade da Maia, Vila de Águas Santas, Vila de Moreira da Maia, Vila do Castêlo da Maia e ainda 

a freguesia de Nogueira na zona central do município, imediatamente a nascente da cidade da 

Maia. 

O uso industrial encontra-se disperso pelo território municipal sem critério de localização aparente, 

ainda que existam alguns polos de concentração desta atividade, dos quais são exemplo as Zonas 

Industriais Maia I e II, a envolvente à ex-EN13, hoje Avenida de D. Mendo, onde se tem registado, 

nas últimas décadas, um esforço de concentração de unidades fabris e de armazenagem, em Vilar 

do Senhor, Nogueira/Milheirós). 

O concelho tem registado um crescimento relativamente elevado. No período intercensitário 

(2001-2011), o número de alojamentos no município cresceu 22,5%. Esse crescimento é mais 

notório em três zonas, localizadas nas freguesias de Nogueira e Moreira, onde o número de 

alojamentos familiares duplicou na última década. O maior crescimento absoluto registou-se na 

freguesia de Vila Nova da Telha. 

De acordo com dados da Câmara Municipal da Maia, desde 2006 foram emitidos, cerca de 1.500 

alvarás de construção dos quais 339 possuem já alvarás de utilização associados, encontrando-se 

construídos e, possivelmente, já em utilização. A crise no setor da construção é no entanto visível, 

com o número de processos a diminuir (de 333 pedidos de construção submetidos em 2006, 

registaram-se, em 2010, apenas 212, menos 36%). Até Setembro de 2011 entraram, na Câmara 

Municipal, 165 pedidos de licenciamentos, mais 5% do que no período homólogo do ano anterior. 

3.1.2. Conceito de intervenção 

Face ao exposto considera-se fundamental a articulação entre as políticas de ordenamento do 

território concelhio, e consequentemente entre os usos do solo e o sistema de acessibilidades e 

transportes, tendo em vista a redução da necessidade de realização de viagens motorizadas (em 

particular aquelas que são feitas com recurso ao TI), mantendo a integração espacial e o acesso 

aos serviços e às várias atividades urbanas. 
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Assim apontam-se como medidas para o concelho, a serem implementadas no âmbito do plano de 

mobilidade sustentável: 

 Concentrar as potenciais novas zonas de expansão urbana junto das áreas de maior oferta de 

transporte coletivo, promovendo a mistura de usos urbanos 

 Definir critérios para a localização de polos geradores/atractores de viagens. 

3.1.3. Propostas de intervenção 

3.1.3.1. Concentrar potenciais zonas de expansão urbana nas áreas de maior oferta TC 

O aumento da densidade e da acessibilidade proporcionada pela proximidade dos serviços de 

transporte coletivo tem efeitos positivos na redução da dependência do Transporte Individual (TI) 

enquanto modo principal de deslocação.  

Assim e no âmbito da presente medida recomenda-se que: 

 Os novos desenvolvimentos urbanísticos sejam localizados nas zonas urbanas já consolidadas 

do concelho; 

 Seja dada prioridade a novos desenvolvimentos urbanísticos localizados na área de influência 

das paragens e estações de TC: 

 Considera-se para estes efeitos que a área de influência do TC ferroviário corresponde a 

um raio de 400-500 metros em redor das estações do Metro do Porto e do caminho-de-

ferro; 

 Considera-se para estes efeitos que a área de influência do TC rodoviário é de 150 metros 

em redor das paragens de autocarro, sendo que só deverão ser consideradas as paragens 

cujo número de circulações diárias (com paragem nas mesmas) seja superior a 10; 

 Estes novos desenvolvimentos urbanísticos deverão sempre que possível ter um caráter 

multifuncional, de modo a garantir um aumento dos níveis de mix de atividades os quais são 

potencialmente positivos para a redução dos níveis de dependência do TI. 

Estas medidas poderão e deverão ser acompanhadas por um desincentivo, por parte da Câmara 

Municipal, a desenvolvimentos urbanísticos propostos para fora das zonas de influência do TC. 

Esta medida não apresenta custos diretos de investimento para a Câmara Municipal da Maia, 

implicará pelo contrário uma alteração dos processos de licenciamento urbanístico no sentido de 

uma maior articulação com as políticas de mobilidade e transportes. 

3.1.3.2. Definir Critérios de Localização de Polos Geradores/Atractores 

Os critérios propostos para a localização de polos geradores/atractores baseiam-se nos princípios 

definidos nas políticas ABC, que foram implementadas na Holanda há algumas décadas. Com 

estas políticas pretende-se adequar a localização de atividades com forte potencial de atração e 
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geração de viagens às caraterísticas do sistema de transportes e assim contribuir para menores 

níveis de dependência do TI para a mobilidade induzida pelas mesmas. 

Assim, são definidos 3 tipos de localizações às quais equivalem 3 tipos de polos 

geradores/atractores. O princípio, deste tipo de políticas, bastante simples, consiste em garantir a 

consonância entre os 3 tipos de localização, definidos em seguida: 

 Localização A – proximidade do Metro ou comboio – até 5 minutos a pé (cerca de 400 metros); 

 Localização B – até 10 minutos a pé do comboio ou metro ou até 5 minutos a pé de uma 

paragem com pelo menos 10 circulações por dia; 

 Localização C – as restantes áreas do concelho. 

Na Figura 3.2 apresenta-se uma representação preliminar da classificação do território concelhio 

em zonas A e B (as zonas C não são explicitamente representadas, uma vez que estas são por 

definição todas as zonas não classificadas como A ou B).  

Esta representação é preliminar uma vez que a rede de transportes coletivos (principalmente a 

rede de TC rodoviário) pode sofrer alterações ao longo do tempo, com implicação ao nível da 

configuração do zonamento apresentado. Assim, este zonamento deve ser avaliado em cada 

momento face aos critérios de classificação. 

 

Figura 3.2 – Classificação das zonas 

De acordo com os pressupostos adotados na lei ABC na Holanda, as atividades são classificadas 

em termos de perfis com correspondência na classificação das zonas, de acordo com o 

especificado no Quadro 3.2. 
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Quadro 3.2 – Tipos de localização de polos geradores/ atractores definidos pelas políticas ABC 

Caraterísticas de 
mobilidade 

Localização A Localização B Localização C 

Intensidade de empregos 
(empregos/m

2
 superfície 

construída) 
Elevada Média Extensiva 

Dependência do automóvel 
para as viagens em serviço 

Elevada Média Extensiva 

Intensidade de Visitantes 
(visitantes dia/m

2
 superfície 

construída) 
Elevada Média Reduzida 

Dependência do transporte de 
mercadorias 

Reduzida Média Elevada 

 

Face ao exposto, propõe-se que o licenciamento de novos empreendimentos associados a 

atividades económicas se realize com base na classificação de zonas e de atividades proposta 

anteriormente.  

Deste modo e para efeitos de licenciamento das mesmas a Câmara Municipal deverá exigir ao 

promotor do empreendimento a realização de um estudo de avaliação da compatibilidade da 

classificação da atividade e da sua localização. Este estudo que se constituirá como uma 

componente de um estudo de impactes de tráfego e de geração de viagens, deverá conter, 

obrigatoriamente, os seguintes elementos: 

 Quantificação das viagens atraídas e geradas pelo empreendimento, discriminada pelos vários 

segmentos: empregados, utilizadores/visitantes e fornecedores; 

 Análise das caraterísticas das viagens de serviço e da sua dependência do automóvel; 

 Estimativa de repartição modal nas viagens de acesso ao empreendimento (em função das 

caraterísticas da oferta de TC) e sua distribuição ao longo do dia; 

 Estimativa dos impactes na rede viária próxima; 

 Proposta de classificação do empreendimento em termos das classes A, B ou C; 

 Análise da compatibilidade entre a classificação da localização e a classificação do 

empreendimento. Caso essa compatibilidade não esteja assegurada, o estudo deverá produzir 

propostas para se atingir essa compatibilização, ou a localização do empreendimento, ou a sua 

configuração (usos propostos e sua intensidade) deverão ser alterados para uma localização 

compatível. 

 Com base na análise técnica do estudo de tráfego a Câmara Municipal deverá optar por não 

licenciar o empreendimento na configuração proposta, caso considere que não existe 

compatibilidade entre a classificação da atividade e a sua localização. 
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3.2. PLANO DE CIRCULAÇÃO  

3.2.1. Síntese do diagnóstico 

O diagnóstico do sistema rodoviário baseou-se nos resultados do modelo de tráfego desenvolvido, 

ferramenta essencial à avaliação do desempenho da oferta da rede viária face às solicitações da 

procura de tráfego. 

De modo a medir o desempenho da rede foram calculados os indicadores globais e agregados em 

vários níveis de forma a evidenciar, por um lado o panorama geral do estado da rede e, por outro, 

identificar os pontos críticos do sistema. 

Os indicadores analisados focaram-se essencialmente nos níveis de saturação da rede, na 

distribuição pelos percursos dos principais pares O/D, e nos tempos de viagem entre esses pares. 

Na análise da Saturação média na rede do concelho por tipo de via (representada nas Figuras 3.3 

e 3.4), verificou-se que existe alguma reserva de capacidade, reserva essa disponibilizada em boa 

parte pelas vias de classe hierárquica superior (Autoestradas) contudo numa análise mais 

localizada, incidindo sobre os vários troços de via identifica-se a existência de níveis de saturação 

elevada, nomeadamente em alguns troços na rede estruturante na Maia e na sua envolvente mais 

próxima, em particular a Av. Dom Manuel II e a Av. Altino Coelho ou ainda a Av. António Santos 

Leite com a Rua 5 de Outubro e a Rua Augusto Simões. 

No entanto com a ligação plena entre a Rua S. Romão de Vermoim e a rotunda de Requeixo 

(situação ainda em desenvolvimento na primeira fase deste plano e logo não tendo sido 

contemplada dada a variabilidade na calibração do modelo) potenciou-se uma maior coerência na 

distribuição do tráfego, reduzindo os fluxos conflituantes no centro da cidade, traduzindo-se assim 

na atenuação geral dos níveis de saturação das vias referidas no parágrafo anterior. 

Por outro lado, verifica-se que de um modo geral são as vias de hierarquia superior que 

apresentam menores níveis de saturação. Muito possivelmente este facto deve-se à existência de 

portagens nas autoestradas, com a consequente transferência de tráfego e logo maiores níveis de 

saturação para as vias de posição hierárquica inferior e que possuem capacidades mais elevadas 

mas que não têm custos diretos para o utilizador (Itinerários Principais, Itinerários 

Complementares e Vias Distribuidoras), como por exemplo a EN 14. 

A partir da análise dos tempos de percurso dos principais pares Origem/Destino pode-se verificar 

a existência de percursos bastante penalizados com o congestionamento. Será o caso dos fluxos 

com origem a sul do concelho e destino a norte, na freguesia da Barca, no troço compreendido 

entre o nó com a A41/IC24 e a rotunda na Via Diagonal, os quais vêem o seu tempo de 

deslocação aumentado em cerca de 50%, face a uma situação sem congestionamento. 

Verifica-se que os principais eixos viários afetados na performance em termos de decréscimo de 

velocidades no sistema rodoviário em estudo são a EN14, no troço identificado e a ex- EN13 

sobretudo a partir do nó com a A41/IC24 para norte, as quais são fortemente solicitadas em 

termos de procura de tráfego. 
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Figura 3.3 – Congestionamento nas principais vias da rede rodoviária do concelho -PPM 
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Figura 3.4 – Congestionamento nas principais vias da rede rodoviária do concelho- PPT 
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3.2.2. Conceito de intervenção 

O conceito de intervenção adotado para o desenvolvimento do Plano de Circulação assenta nos 

seguintes pilares: 

 Melhoria do desempenho da rede viária estruturante através da otimização dos pontos de 

estrangulamento detetados, nomeadamente através de intervenções ao nível: 

 Da necessidade de novos eixos estruturantes, ou completamento de eixos existentes; 

 Das condições de funcionamento das interseções com problemas de desempenho; 

 Implementação de medidas de acalmia de tráfego; 

 Proposta de hierarquização da rede rodoviária. 

Nas secções seguintes apresentam-se e justificam-se as propostas apresentadas em cada um 

destes domínios. 

3.2.3. Propostas de Intervenção 

3.2.3.1. Melhoria do desempenho da rede rodoviária 

3.2.3.1.1. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA REDE ESTRUTURANTE E DA NECESSIDADE DE NOVOS EIXOS  

De modo a medir a necessidade dos novos eixos rodoviários em função das carências ou reservas 

de capacidade, procedeu-se à análise de desempenho da rede estruturante prevista para dois 

cenários de procura: 

 Cenário 1 – Variação do tráfego condizente com o crescimento tendencial da população no 

concelho, fazendo correspondência ao aumento verificado nos últimos dez anos agregado à 

freguesia, produzindo um aumento global do tráfego rodoviário a rondar os 14%; 

 Cenário 2 – Variação do tráfego ajustado ao aumento do preço dos combustíveis com a 

diminuição histórica da venda de combustível e transferência para outros modos alternativos de 

transporte correspondendo a um decréscimo de 5% do tráfego rodoviário global. 

Nas análises realizadas considerou-se a rede prevista no Plano Diretor Municipal do concelho da 

Maia assim como o impacte provocado pelas medidas de acalmia de tráfego em zonas delimitadas 

que mais adiante se mencionam. 

Para cada cenário avaliou-se qual o impacte positivo que a concretização de uma determinada 

ligação rodoviária prevista no PDM terá no desempenho do sistema de circulação rodoviário do 

concelho da Maia.  

Foram consideradas as principais ligações com desenvolvimento nos locais de maior solicitação, 

nomeadamente: 

a) A conclusão da via Periférica, ao ligar a Estrada Nacional 14, junto à Decathlon à Estrada 

Nacional 13, junto à sede da Sonae e a ligação Norte desta à Rua Conselheiro Costa Aroso; 

b) A primeira circular à Cidade da Maia (ligação da Rua Nossa Senhora da Maia à Avenida 

António Santos Leite e a Rua da Lage); 

c) Ligação da via Eng. Belmiro de Azevedo com a rotunda da EN14, reperfilamento da Rua Fonte 

Cova e execução de troço da Via Periférica entre a Rua Fonte Cova e a rotunda do Requeixo 

(A41); 



 

  

 

 

 
   

   

PLANO DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL DO CONCELHO DA MAIA 

Relatório de Propostas de Intervenção, Monitorização e Avaliação do Plano 

E14198_F3_Plano_Acao_004.doc | 25  
  

   

 

d)  A Via Estruturante Águas Santas /Milheirós; 

e)  Concretização das ligações a), b), c) e d). 
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Figura 3.5 – Soluções analisadas previstas em PDM 



 26 | E14198_F3_Plano_Acao_004.doc 
  

   

 

As três primeiras soluções são em certa medida complementares, visto que as melhorias 

introduzidas têm efeito em pontos comuns da cidade da Maia (a zona, no cenário mais 

condicionante, com maior volume de tráfego em rede saturada): 

 Solução A – Carateriza-se por possibilitar o atravessamento Nascente-Poente com destino à 

Ex-EN13 e Zona Industrial por meio da Via Periférica, evitando passar no centro da Maia; 

 Solução B – Carateriza-se por garantir uma primeira circular interna à Cidade da Maia, 

permitindo um circuito alternativo ao atravessamento da Praça Dr. José Viera de Carvalho; 

 Solução C – Esta solução pretende melhorar o atravessamento da área central do Castelo da 

Maia; 

 Solução D – Passa por melhorar a acessibilidade da cidade da Maia com Águas Santas e 

Milheirós, resultando, por isso, numa diminuição dos níveis de saturação da rede rodoviária 

concretamente em Águas Santas e na EN107 que atualmente garante essa acessibilidade; 

 Solução E – reporta-se à análise do efeito de rede e reflete um incremento substancial nas 

melhorias face às soluções isoladas. 

Para cada uma das soluções procedeu-se à quantificação do rácio benefício por quilómetro de via 

construído, avaliando o benefício através de indicadores de desempenho, como a variação da 

saturação global da rede com as soluções previstas face à situação de referência e os diferenciais 

na proporção de veículos.km que se movimentam em vias cuja saturação se apresenta acima de 

85% da capacidade. 

A extensão das vias consideradas para cada uma das soluções é apresentada no Quadro 3.3. 

Quadro 3.3 – Extensão das soluções analisadas 

Extensão de vias a construir (km) 

Situação referência Solução A Solução B
1
 Solução C Solução D Solução E 

0.0 3.0 1.0* 7.0 7.4 17.4 

No Quadro 3.4 apresentam-se os indicadores de desempenho para as várias soluções e cenários 

estabelecidos. 

Quadro 3.4 – Indicadores de desempenho das soluções analisadas 

Percentagem de veículos.km com saturação acima de 85% da capacidade 

(Variação da saturação face à situação de referência por km de via construída) 

 Situação 

Referência 

Solução A Solução B Solução C Solução D Solução 

E 

C
e
n

á
ri

o
 1

 

H
P

M
 

% Sat>85 

(var/km via) 

13.86% 

-- 

12.82% 

(-2.5%) 

13.56% 

(-2.2%) 

13.70% 

(-0.2%) 

12.50% 

(-1.3%) 

11.53 % 

(-1.0%) 

H
P

T
 

% Sat>85 

(var/km via) 

10.77% 

-- 

10.78% 

(0.0%) 

10.70% 

(-0.1%) 

10.58% 

(-0.3%) 

10.27% 

(-0.6%) 

10.10% 

(-0.4%) 

C
e
n

á
ri

o
 

2
 

H
P

M
 

% Sat>85 

(var/km via) 

7.28% 

-- 

7.03% 

(-1.2%) 

7.28% 

(0.0%) 

7.28% 

(0.0%) 

7.07% 

(-0.0%) 

6.63% 

(-0.0%) 

                                                        
1
 O valor da extensão da solução B está estimado de forma a compatibilizar com as situações generalistas das restantes soluções. 
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Percentagem de veículos.km com saturação acima de 85% da capacidade 

(Variação da saturação face à situação de referência por km de via construída) 

 Situação 

Referência 

Solução A Solução B Solução C Solução D Solução 

E 

H
P

T
 

% Sat>85 

(var/km via) 
4.48% 

4.05% 

(-3.3%) 

4.29% 

(-4.3%) 

4.28% 

(-0.7%) 

3.88% 

(-1.4%) 

3.47% 

(-1.1%) 

A análise do Quadro 3.4. permite concluir que a solução A é a que apresenta a maior redução dos 

níveis de saturação, sendo também a mais eficiente, isto é, que apresenta melhores resultados 

face aos recursos despendidos. Como seria de esperar, a solução E (aglutina as restantes 

soluções) é a que obtém os valores mais significativos de atenuação dos valores de saturação da 

rede. 
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       Situação de Referência                           Solução A                                    Solução B 

    

     
                 Solução C                                     Solução D                                     Solução E 

     

     

Figura 1 - Níveis de Saturação do Cenário 1 

 

 

Figura 3.6 – Níveis de Saturação do Cenário 1 

A solução C destaca-se por ser aquela que tem menor relevo em termos de impacte positivo no 

desempenho da rede viária. 

É de realçar o facto que mesmo na solução mais abrangente o impacte que resulta na rede é de 

apenas – 2,35% do fluxo para uma saturação abaixo dos 85%. 

Os resultados dos modelos de tráfego no que respeita aos níveis de saturação (rácio dos fluxos de 

tráfego sobre a capacidade das vias) são seguidamente apresentados para os períodos de ponta 

(HPM e HPT) dos dois cenários analisados contemplando cada uma das soluções enumeradas 
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       Situação de Referência                           Solução A                                    Solução B 

    

     

                 Solução C                                     Solução D                                     Solução E 
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Figura 3.7 – Níveis de Saturação do Cenário 2 

Decorrente da concretização de diversas infraestruturas rodoviárias, a rede viária da Maia, 

apresenta em termos globais uma boa acessibilidade com alguma folga na capacidade do sistema 

de circulação. 

A recente conclusão da extensão da Via Periférica até ao nó da A41, veio permitir uma boa 

alternativa ao trânsito no centro da Maia através de uma via com boa capacidade, melhorando a 

acessibilidade da cidade. 
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Das ligações previstas no PDM, a supra mencionada como Solução A é a que mais contribui para 

o benefício do sistema de circulação rodoviário na cidade da Maia, sendo de todas a mais eficiente 

(considerando o rácio de redução dos níveis de saturação por km de via construído), por facilitar a 

circunvalação à cidade, do tráfego que atualmente se desloca em sentido radial ao centro da 

cidade nas deslocações para Norte e Poente.  

Esta solução beneficia não só o centro da cidade, mas também a redução da saturação nas zonas 

imediatamente a Norte da A41, nomeadamente a parte Norte da ZIM I e a zona de Amoreira, que 

passam a ter, por um lado, um acesso privilegiado à via periférica e rede estruturante da Maia, 

assim como uma alternativa efetiva pela EN13 para o tráfego proveniente do Norte e Poente 

destas freguesias que atualmente as atravessam com destino à cidade da Maia 

Tal não implica que as restantes soluções estudadas não possam ter utilidade na diminuição dos 

níveis de saturação, apesar destes globalmente não serem muito elevados, no entanto é a solução 

A aquela que é mais eficiente e, num contexto em que não é expectável um crescimento elevado 

da procura rodoviária (motivado pela quebra de rendimento e elevado preço dos combustíveis) 

não se afigura como prioritário o investimento em mais infraestruturas rodoviárias. Uma vez que a 

Solução A funciona como continuidade da Via Periférica da Maia, será natural que possua o 

mesmo tipo de perfil transversal, a saber: 2 pistas por sentido com separador central. 

Este investimento mais mitigado poderá pelo contrário contribuir para um maior reequilíbrio entre 

os vários modos de transporte.  

Outros fatores de garantia de boa acessibilidade são ao nível dos nós rodoviários, que na rede 

estruturante e nomeadamente nos locais de maior saturação apresentam, uma dimensão 

adequada às solicitações de tráfego face à disponibilização do espaço existente. 

As principais medidas a propor passam por dotar a rede viária de uma maior distinção da sua 

hierarquia viária, isto é, não se trata de alterar a classificação da rede viária, mas reduzir as vias 

multifuncionais, garantindo deste modo que o traçado e distribuição reflita a sua verdadeira 

funcionalidade. 

Para tal, é essencial providenciar boas condições de fluidez nas artérias distribuidoras com a 

mitigação de interferências marginais existentes, atuando sobre as zonas onde exista 

estacionamento indevido recorrente e que se traduzam em pontos de conflito e de 

estrangulamento de tráfego (como estacionamento de veículos em segunda fila para manobras de 

cargas e descargas ou mesmo em locais de paragem de transporte coletivo, obrigando estes a 

interromper a circulação para realizar as entradas e saídas de passageiros). 

Em consequência conjunta da solução A, com um conhecimento mais sustentado por parte dos 

utilizadores dos novos trajetos possibilitados pelos recentes acessos estruturantes a zona a norte 

da ZIM I e envolvente das Guardeiras, beneficiarão de uma redução do tráfego de atravessamento 

nestas vias, contudo a procura de tráfego solicitada nestes eixos é ainda incompatível com a 

ocupação residencial marginal existente, resultado da expansão urbana tentacular (expansão ao 

longo das suas vias principais de acesso), traduzindo-se em atrasos e algum constrangimento no 

atravessamento desses agregados urbanos. Assim a atuação sustentável, cujas principais 

intersecções foram já beneficiadas de forma a acolher o trafego nesses pontos naturais de 

confluência, deverá incidir essencialmente na legibilidade ao longo desses percursos e promoção 

das velocidades moderadas nestes locais, tendo em vista que um fluxo constante tem benefícios 

em termos de fluidez e também de segurança.  

Trata-se de um aglomerado que apresenta características simultaneamente do tipo linear 

continuo, (porque a ocupação urbana, numa primeira fase estrutura-se ao longo das vias) 
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A adoção de medidas de moderação de circulação e em particular a definição de “zonas 30” têm 

também um papel fundamental no que diz respeito à clarificação da hierarquia das vias, 

concretamente nas de nível inferior, reduzindo o uso de vias de acesso local nas deslocações de 

atravessamento como trajeto alternativo às vias arteriais ou distribuidoras. 

3.2.3.2. Condições de funcionamento das interseções com problemas de desempenho 

Por definição um dos fatores relevantes no desempenho da rede viária são os pontos de 

estrangulamento, nomeadamente ao nível dos nós, visto estes serem usualmente os limites 

inferiores da capacidade da rede viária urbana. 

No diagnóstico à análise macro da rede viária, realizado na Fase I, verificou-se que as situações 

de maior saturação se situavam na cidade da Maia e na sua envolvente mais próxima. 

Destacando-se em termos de potenciais estrangulamentos os seguintes pontos: 

 A interseção da Rua Altino Coelho com a Av. D. Manuel II; 

 A interseção da Rua de São Romão com a Rua 5 de Outubro e a Rua Augusto Simões; 

 Av. D. Manuel II com a Rua Agostinho da Silva Rocha e Rua Infante D. Henriques (Vermoim) 

na Saída da A41; 

 A Rotunda na EN14 Junto à Decathlon e MaxMat; 

 A Rotunda na EN14 com a via Diagonal; 

 O Cruzamento do Alto da Maia com a Rua do Mosteiro em Águas Santas. 

A localização das interseções acima identificadas é apresentada nas Figuras 3.8 e 3.9.  
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Figura 3.8 – Localização das interseções 
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Figura 3.9 – Pormenor das interseções 

Procedeu-se para estes pontos a uma análise ao nível micro avaliando a capacidade das suas 

interseções face às solicitações de tráfego nos períodos mais condicionantes. 

Importa ressalvar que no desenvolvimento do plano foi realizada a ligação plena entre a Rua S. 

Romão de Vermoim e a rotunda de Requeixo (situação que não se encontrava concluída no 

espaço temporal da primeira fase deste estudo e logo não tendo sido contemplada na calibração 

do modelo). Esta proporcionou uma maior oferta de rede viária de nível estruturante e potenciou 

uma maior coerência na distribuição do tráfego, minimizando os fluxos conflituantes no centro da 

cidade, traduzindo-se assim numa redução generalizada na rede estruturante da cidade. 

Para a análise de desempenho dos potenciais pontos de estrangulamento, procedeu-se ao cálculo 

dos níveis de serviço das rotundas, clarificando a taxa de utilização de cada ramo de entrada, de 

forma a perceber se estes são realmente pontos de estrangulação ou a capacidade das vias está 

limitada pelas suas caraterísticas intrínsecas. Estes cálculos tiveram por base as metodologias 

constantes do Highway Capacity Manual 2010. 

Quadro 3.5 – Análise dos Níveis de Serviço  

Ponto I (Av. Altino Coelho com Av. D. Manuel II): 

I – Rotunda 4 ramos 
Av. Altino 

Coelho Norte 
Av. D. Manuel 

II Poente 
Av. Altino 

Coelho Sul 
Av. D. Manuel 

II Nascente 

Fluxo no ramo de entrada (Qe, uvl/h) 720 377 651 20 

Volume de conflito (Qc, uvl/h) 586 1011 1031 1331 

Fluxo de Entrada possível (Qe, uvl/h) 1.030 908 956 765 

Taxa de Utilização (%) 70% 42% 68% 3% 

Reserva de capacidade (CR) 310 531 305 745 

Nível de Serviço (NS) B A B A 
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Ponto II (Rua de São Romão com a Rua 5 de Outubro e a Rua Augusto Simões, Av. António 

Santos Leite): 

I – Rotunda 4 ramos Av. Ant. Santos Leite R. Augusto Simões 
R. São 
Romão 

Fluxo no ramo de entrada (Qe, uvl/h) 671 735 1692 

Volume de conflito (Qc, uvl/h) 711 570 353 

Fluxo de Entrada possível (Qe, uvl/h) 993 1.091 1.922 

Taxa de Utilização (%) 68% 67% 88% 

Reserva de capacidade (CR) 322 356 230 

Nível de Serviço (NS) B B C 

 

Ponto III (Av. D. Manuel II com a Rua Agostinho da Silva Rocha): 

I – Rotunda 4 ramos 
Av. D. 

Manuel II 
Tr. 

Cavaco 
R. Agostinho 
Silva Rocha 

Acesso 
Local 

EN107 

Fluxo no ramo de entrada (Qe, uvl/h) 720 377 651 20 826 

Volume de conflito (Qc, uvl/h) 586 1011 1031 1331 383 

Fluxo de Entrada possível (Qe, uvl/h) 1.721 1.532 1.515 1.173 2.028 

Taxa de Utilização (%) 42% 25% 43% 2% 41% 

Reserva de capacidade (CR) 1001 1155 864 1153 1202 

Nível de Serviço (NS) A A A A A 

 

Ponto IV (EN14 com Via Diagonal/Via Engº Belmiro Azevedo): 

I – Rotunda 4 ramos EN14 N-S 
Via Eng. 

Belmiro M 
Azevedo 

EN14 S-N Via Diagonal 

Fluxo no ramo de entrada (Qe, uvl/h) 870 395 886 496 

Volume de conflito (Qc, uvl/h) 591 762 208 815 

Fluxo de Entrada possível (Qe, uvl/h) 1400 1074 3569 1149 

Taxa de Utilização (%) 62% 37% 25% 43% 

Reserva de capacidade (CR) 530 679 2682 653 

Nível de Serviço (NS) C A A B 

 

Ponto V (EN14 Junto ao Decathlon com a Rua Central de Mendim): 

I – Rotunda 4 ramos EN14 N-S 
Rua Central de 

Mandim 
EN14 S-N 

Rua Fonte 
Cova 

Fluxo no ramo de entrada (Qe, uvl/h) 678 510 620 426 

Volume de conflito (Qc, uvl/h) 654 668 332 423 

Fluxo de Entrada possível (Qe, uvl/h) 947 785 2496 957 

Taxa de Utilização (%) 72% 65% 25% 45% 

Reserva de capacidade (CR) 269 275 1876 531 

Nível de Serviço (NS) D C A B 
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Ponto VI (Cruzamento Alto da Maia): 

 Intersecção 
Sinalizada 

R Mosteiro Av Lidador 
R Dom Afonso  

Henrique SN 

R Dom Afonso  

Henrique NS 

Esq Frt Drt Esq Frt Drt Esq Frt Drt LT TH RT 

Volume ajustado, v  277  74 262  490 481 

Capacidade por Via, c  308  185 420  478 480 

v/c rácio, X  0.90  0.40 0.62  1.03 1.00 

Racio Temp Verde, g/C  0.25  0.25 0.25  0.29 0.29 

Uniform delay, d1  31.4  27.0 28.8  31.0 31.0 

Progression factor, PF  1.000  1.000 1.000  1.000 1.000 

Delay calibration, k  0.50  0.50 0.50  0.50 0.50 

Incremental delay, d2  31.0  6.3 6.8  47.7 41.6 

Initial queue delay, d3  0.0  0.0 0.0  0.0 0.0 

Control delay  62.4  33.4 35.7  78.7 72.6 

Nível de Serviço Grupo Via  E   C  D   E  E  

 Tempo de atraso  62.4  35.2  78.7  72.6  

NS por Grupo de Via  E  D  E  E  

 Atraso Médio do Nó  64.8   XC = 0.98   Nível de Serviço Nó E  

 

Da análise dos níveis de serviço das rotundas I, II, III, IV e V pode-se perceber que a saturação de 

tráfego existente nas vias que lhes acedem não está limitada pelas características das próprias 

interseções, visto que estas têm ainda alguma folga na capacidade decorrente da concretização 

de progressos precisos nestas infraestruturas rodoviárias.  

Assim é possível concluir que os níveis de saturação verificados na Fase 1 e que foram usados, 

durante a Fase 2 para indicar quais os nós que potencialmente seriam objeto de intervenção se 

devem puramente pelas condicionantes existentes nas próprias vias e não do sistema de 

regulação dos nós. É também importante referir que os níveis de saturação verificados para estes 

ramos de acesso, apesar de serem mais elevados do que na rede em geral, não são 

suficientemente gravosos para se considerar a existência de fortes impedimentos à circulação 

rodoviária. 

A análise do sistema semaforizado do cruzamento do Alto da Maia, apresenta níveis de serviço 

que, apesar de ainda conseguir acolher a procura de tráfego, se encontram no limite da sua 

capacidade, com pouca reserva. Dadas as restrições físicas do local e a inviabilidade de eliminar 

qualquer sentido do trânsito propõe-se o ajustamento, por parte da entidade gestora do sistema de 

semáforo, dos tempos de verdes otimizados à procura variável de tráfego, de forma a garantir uma 

maior reserva de capacidade. 

3.2.3.3. Adoção de medidas de moderação da circulação e em particular de “zonas 30” nos 

núcleos urbanos mais densos (Maia, Castêlo da Maia, Águas Santas, Moreira e Lidador) 

As vias que atravessam os espaços urbanos, para além de constituírem eixos rodoviários onde 

interessa salvaguardar boas condições de fluidez de trânsito, representam, muitas das vezes, a 

rua principal do aglomerado, onde se centram as atividades locais, requerendo boas condições de 

acessibilidade ao comércio e serviços.  
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Por estas razões, a proposta de aplicação de medidas de acalmia de tráfego no âmbito do PMS da 

Maia dirige-se essencialmente em duas direções: 

 Por um lado, na moderação da gravidade dos acidentes gerados pela acumulação de funções 

a que estão sujeitas as vias de caráter urbano; 

 Por outro, na definição de “zonas 30”, cujo objetivo se centra na mitigação do tráfego de 

atravessamento de zonas específicas, restritamente residenciais ou de forte atividade 

comercial, promovendo por meio de infraestruturas viárias uma circulação homogénea que 

compatibilize a condução automóvel com as velocidades moderadas dos modos suaves e da 

vivência pedonal. 

As soluções elencadas beneficiam da experiência de implementação adquirida por diversos países 

(França, Bélgica, Holanda, Dinamarca, entre outros), onde estas medidas têm vindo a ser 

amplamente testadas ao longo de duas décadas.  

Assim, no âmbito do presente plano apresenta-se um conjunto de propostas de soluções tipo, 

aplicáveis a situações concretas do Concelho da Maia, cujos locais indiciem problemas e 

caraterísticas de base similares, procurando assim estabelecer as bases ao desenvolvimento de 

soluções tipificáveis que garantam a uniformidade de tratamentos.  

Para o efeito, são apresentados os princípios de base à definição das soluções propostas, a 

delimitação das zonas de intervenção, os perfis transversais tipo, tipologias de interseção e 

tratamentos a conferir aos atravessamentos pedonais. 

3.2.3.4. Tipologias de medidas a aplicar nas zonas de acalmia de tráfego 

As medidas apresentadas têm a intenção de dissuadir o tráfego de atravessamento dos bairros 

(ou seja, a passagem por dentro dos bairros de condutores que procuram rotas alternativas devido 

aos constrangimentos existentes nas vias distribuidoras principais), proporcionando uma melhor 

vivência pedonal nesses locais com volumes de tráfego e velocidades praticadas compatíveis. 

Com estas medidas pretende-se: reduzir os volumes de tráfego, reduzir as velocidades de 

circulação e reduzir os conflitos. 

No que concerne ao controlo de tráfego, destacam-se as seguintes medidas: encerramentos 

parciais da via, desvios de tráfego diagonal, lombas ou elevações verticais da via e ainda 

estrangulamentos, estes últimos têm efeitos comuns aos outros dois pontos (redução de 

velocidade e conflitos). 

No controlo de velocidade, as soluções são diferenciadas em dois tipos, as alterações aos 

alinhamentos horizontais e as alterações aos alinhamentos verticais. O primeiro introduz 

modificações do perfil transversal da via ou do traçado, de modo a impor deflexões aos 

movimentos e induzir o condutor a reduzir a velocidade. O segundo consiste na imposição de 

elevações no pavimento promovendo a redução de velocidade pelo desconforto gerado pela 

variação brusca da aceleração vertical e pela perceção por parte do condutor que se encontra 

num local de prioridade aos modos suaves. 
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Fonte: Traffic Calming Local transport Note 01/07 

Figura 3.10 – Estrangulamentos, “portões” de Entrada e Gincanas 

A descrição sucinta das medidas mais usuais e conducentes à acalmia de tráfego é apresentada 

seguidamente: 

Encerramento parcial da via 

Estas medidas consistem na colocação de barreiras físicas sobre um dos sentidos da via, aplicam-

se quando se pretende que a entrada numa via de acesso local se efetue através das vias 

principais de um determinado bairro, acedendo-se ao local pretendido de uma forma indireta. Este 

procedimento torna-se suscetível de direcionar o tráfego de atravessamento para outras vias, no 

entanto a sua aplicação deverá ser parcimoniosa visto que pode provocar alguns atrasos na 

resposta por parte de veículos de emergência. 

 

Fonte: Adaptado de Pennsylvanias’s Traffic Calming Hand Book 

Figura 3.11 – Encerramento parcial da Via 
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Desvios de tráfego diagonais 

Os desvios de tráfego diagonais baseiam-se na colocação de barreiras em diagonal numa 

interseção, impedindo a continuidade de alguns movimentos direcionais (normalmente os de ida 

em frente e de viragem à esquerda), obrigando os condutores a alterar a sua trajetória. Esta 

medida pretende diminuir alguns movimentos conflituantes e desincentivar o atravessamento com 

o aumento de alguns percursos “apetecíveis” dentro das zonas a proteger do trafego exterior. 

 

Fonte: Adaptado de Pennsylvanias’s Traffic Calming Hand Book 

Figura 3.12 – Desvios de Tráfego Diagonais 

Estrangulamentos 

Os estrangulamentos mais comuns são os feitos a partir do centro da via, com separadores 

centrais ou ilhas separadoras, ou a partir dos extremos com a construção de canteiros para 

plantação de vegetação, estacionamento, travessias de peões e alargamento de passeios. 

Normalmente associados a estes instrumentos são usados avisos prévios (por meio de sinalização 

vertical ou símbolos no pavimento) que servem como “portões”, estabelecendo uma cabal 

perceção ao condutor que está a entrar numa zona diferenciada cujo acesso é estritamente local e 

deverá ter uma maior atenção à envolvente, nomeadamente aos peões. 

O recurso a estas soluções permite a redução do volume de tráfego e do tráfego de 

atravessamento, além de reduzir os conflitos nos trajetos dos condutores e dos peões. 
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Fonte: Adaptado de Pennsylvanias’s Traffic Calming Hand Book 

Figura 3.13 – Estrangulamentos de via 

Passadeiras Sobrelevadas 

Estas passadeiras são uma extensão do passeio a meio das vias ou junto das interseções. Estas 

faixas elevadas são normalmente de 3 a 6 centímetros acima do nível das vias e idealmente ao 

mesmo nível do passeio. 

 

Fonte: Adaptado de Pennsylvanias’s Traffic Calming Hand Book 

Figura 3.14 – Passadeiras sobrelevadas 
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Zonas 30 

As “zonas 30” deverão ser localizadas em áreas urbanas consolidadas, em locais que 

tendencialmente sejam os extremos das viagens e estejam perfeitamente individualizados, e nas 

quais seja facilmente percetível a delimitação destas zonas através de “portões” de acesso, tendo-

se necessariamente que tratar o tráfego de atravessamento, já que as velocidades praticadas 

normalmente por estes utilizadores não se coadunam com a prioridade dada aos modos suaves. 

Alcançar essa redução na dominância automóvel pode ser assistida pelas técnicas descritas 

anteriormente e também pelo uso mínimo de sinais de trânsito, marcas rodoviárias e atuando no 

desenho dos arruamentos, se for o caso. Dando indicações claras de prioridade, os condutores 

são incentivados a reconhecer o espaço como sendo diferente, levando-os a conduzir mais 

devagar, e responder diretamente ao comportamento de outros utilizadores do espaço (incluindo 

outros motoristas). 

Assim as “zonas 30” distinguem-se dos restantes locais de acalmia de tráfego pela inclusão de 

limites restritos nas velocidades praticadas e pela inclusão do conceito de espaço partilhado.  

Este conceito refere-se a zonas onde os condutores de veículos motorizados são obrigados a 

deslocar-se não em sítio próprio mas em local repartido com peões e bicicletas, necessitando uma 

condução compatível com a possível presença de pessoas e, especialmente, de crianças. A 

criação destes locais de encontro pode levar a uma melhoria na qualidade de vida com um 

decréscimo dos valores de ruído e uma maior vivência pedonal, que é particularmente apreciado 

por crianças e idosos. 

A adoção por parte dos condutores das medidas preconizadas para as zonas 30 desenvolve-se 

segundo o diagrama evolutivo do espaço partilhado, apresentado na Figura 3.15. 
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Excessivas marcas e sinalização 
rodoviárias ;
Passeios desnivelados da via;
prevalência para as deslocações 
motorizadas e estacionamento 
automóvel. 

Sem sinalização rodoviária ou 
marcas na via;
atravessamento informal de peões;
Colunas de iluminação intrusivas.
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Redução do impacte pela ocupação 
de estacionamento

Redução da largura rodoviária
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Fonte: Adaptado de Designing Streets: A Policy Statement for Scotland 

Figura 3.15 – Diagrama Evolutivo do Espaço partilhado 
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3.2.3.5. Proposta de zonas para implementação de medidas de acalmia de tráfego 

A localização das propostas para as zonas de moderação de tráfego e Zonas 30 são 

apresentadas na Figura 3.16. 

 

Figura 3.16- Localização dos limites de definição das Zonas 30 

 

Para uma efetiva aceitação por parte dos utilizadores, é essencial que a delimitação das zonas 30 

seja eficaz em termos de perceção, com uma forte sinalização dos locais de acesso às zonas 

pelos denominados “Portões de Entrada”. É ainda determinante para o funcionamento do sistema 

garantir a fluidez nas vias distribuidoras, promovendo os fluxos de continuidade e precavendo as 

interferências marginais nessas vias, de forma a minimizar pontos de estrangulamento.  

Apresentam-se nas figuras que se seguem as propostas de áreas para implementação de 

medidas de moderação de tráfego e de zonas 30.  
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Figura 3.17 – Localização dos limites de definição das Zonas 30 – Castêlo da Maia 
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Figura 3.18 – Localização dos limites de definição das Zonas 30 – Maia Centro 
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Figura 3.19 – Localização dos limites de definição das Zonas 30 – Águas Santas 
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Figura 3.20 – Localização dos limites de definição das Zonas 30 – Moreira 
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Figura 3.21 – Localização dos limites de definição das Zonas 30 – Urbanização Lidador 

 

Dadas as caraterísticas funcionais de Pedrouços, com uma grande permeabilização tanto à 

Estrada da Circunvalação como com a continuidade com freguesia vizinha de Rio Tinto, a 

definição de zonas 30 são relativamente pontuais, devendo as soluções incidirem principalmente 

na mitigação das velocidades excessivas e na legibilidade e segurança das interseções. 
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Figura 3.22 – Localização dos limites de definição das Zonas 30 – Pedrouços 

Os serviços de transporte coletivo são uma componente importante de qualquer sistema integrado 

de transporte, pelo que a aplicação das medidas de acalmia de tráfego proposta carece de ser 

negociada com os operadores de transporte coletivo, nomeadamente os operadores de TCR, 

dado que a sua introdução poderá vir a condicionar a oferta por via da alteração das velocidades 

de operação do sistema ou das caraterísticas da frota utilizada. 

Por estes motivos deverá dar-se particular atenção às medidas de acalmia de tráfego em vias que 

sejam onde de realizarem serviços de transporte coletivo. 

A alteração da aparência da via e sua envolvente é uma técnica importante na alteração de 

comportamento do condutor na estrada. Estes podem ser encorajados a abrandar, ao interromper 
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o comprimento de uma via larga com medidas visuais, tais como marcas rodoviárias que podem 

ser usadas para criar uma impressão de um estreitamento ou uma lomba na via de circulação. 

Pavimentação colorida ou texturizada e medidas físicas, tais como postes, ilhas ou plantação de 

vegetação ou árvores podem ser usados para mudar o caráter da rodovia, o que contribui para 

melhorar o ambiente rodoviário e espaço público, tanto para os utilizadores da via como para os 

moradores. 

Gincanas que permitam os dois sentidos de tráfego, mas com o encurtamento da largura de faixa 

de rodagem, são boas soluções desde que as vias não sejam utilizadas em trajetos de autocarros 

articulados e sejam tomadas medidas para assegurar que os veículos estacionados não impeçam 

o percurso dos autocarros. Um bypass à zona de estrangulamento de 1,5 m deve ser fornecido 

para os ciclistas. 

Estes estrangulamentos precisam de ser concebidos de modo que haja espaço suficiente para 

que os autocarros procedam a manobra sem um atraso excessivo, e ao mesmo tempo criar o 

efeito de redução de velocidade nos automóveis ligeiros.  

Esta medida pode ser concretizada com recurso à utilização de áreas de saturação visual que dão 

aos condutores a impressão de uma faixa de rodagem de largura restrita, mas permitam espaço 

de manobra adicional para veículos de maiores dimensões. 

 

Fonte: Traffic Calming Local transport Note 01/07 

Figura 3.23 – Instrumentos de acalmia de tráfego na vias com linhas BUS : Estrangulamento 

As medidas por alteração de elementos verticais – descontinuidades pontuais do perfil longitudinal 

da via - nas vias percorridas por serviços de transporte coletivo devem ser consideradas apenas 

em última instância, quando os problemas dos limites de velocidade e de sinistralidade rodoviária 

não possam ser tratados pelas medidas já descritas anteriormente. 

As lombas speed cushion (lombas que não abrangem a largura total da via e assemelham-se à 

forma das almofadas) ou as lombas combinadas (disponibiliza diferentes inclinações de rampa, 
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associando um perfil mais suave para os veículos de grande dimensão e um mais agressivo para 

os veículos ligeiros) constituem instrumentos preferenciais de deflexão vertical. 

Estas soluções garantem um menor impacto nos veículos de transporte coletivo do que as lombas 

que alcançam toda a largura da via, no entanto devem existir cuidados a serem tomados para 

garantir que estes veículos possam circular corretamente nestas lombas, particularmente quando 

é possibilitado/permitido estacionamento na pista imediatamente adjacente. Para os autocarros 

articulados, é importante impedir o estacionamento no espaço de 25 metros que antecede a 

lomba. Tal é essencial na prevenção do veículo ter que circular em "duas rodas” sobre a lomba, o 

que debilita a função destas lombas tornando-se desconfortáveis para os passageiros do 

autocarro e acresce em atraso no percurso e degradação do veículo. 

Recomenda-se que as inclinações laterais das lombas speed cushion não excedam a relação de 1 

para 4. Este é geralmente aceitável para os operadores de transporte coletivo, embora as rodas 

traseiras duplas passem por cima dos rebordos. Refira-se ainda que estas lombas devem ter um 

máximo de 1,70 metros de largura (incluindo o lado inclinado) e 75mm de altura. 

O espaçamento entre lombas de uma série deve ser um mínimo de 80m. Uma longa série deve 

ser evitada, pois isso irá aumentar a incapacidade do veículo de alinhar com todas as lombas. 

Idealmente, um espaço de 1,5 m deve ser fornecido para os ciclistas entre a borda da almofada e 

o passeio. 

  

Figura 3.24 – Instrumentos de acalmia de tráfego na vias com linhas BUS : Lombas speed cushion 

3.2.3.6. Proposta de hierarquização da rede viária   

Um dos objetivos das medidas preconizadas para o sistema de circulação rodoviária é o de 

promover uma maior distinção da sua hierarquia viária, isto é, não se trata de alterar a 

classificação da rede viária existente, mas reduzir as vias multifuncionais, garantindo deste modo 

que o traçado e distribuição reflita a sua verdadeira funcionalidade. 

Em termos de classificação hierárquica a rede rodoviária é condicente com a preconizada no 

PDM, visto que as principais intervenções, nomeadamente a definição das “zonas 30” – cingiram-

se concretamente à rede de acesso local. 

Para melhorar a distinção funcional da hierarquia da rede é essencial providenciar boas condições 

de fluidez nas artérias distribuidoras com a mitigação de interferências marginais existentes, 

atuando na fiscalização sobre as zonas onde exista estacionamento indevido recorrente que se 

traduzam em pontos de conflito e de estrangulamento de tráfego. Referem-se a título 

exemplificativo situações como estacionamento de veículos em segunda fila ou para manobras de 

cargas e descargas ou mesmo em locais de paragem de transporte coletivo, obrigando estes a 

interromper o trânsito para realizar as entradas e saídas de passageiros. 
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A adoção de medidas de moderação de circulação e em particular a definição de “zonas 30” têm 

também um papel fundamental no que diz respeito à clarificação da hierarquia das vias, 

concretamente nas de nível inferior, reduzindo o uso de vias de acesso local nas deslocações de 

atravessamento como trajeto alternativo às vias arteriais ou distribuidoras. 

Assim e tendo em conta as várias propostas elaboradas não se considera necessário alterar a 

hierarquia definida para a rede viária. Na Figura 3.25 apresenta-se a hierarquia da rede viária com 

a inclusão das medidas propostas.  

 

Figura 3.25 – Proposta de hierarquia da rede viária 
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3.3. PLANO CICLÁVEL 

O plano de ação preconizado para o modo ciclável visa incentivar a utilização deste modo de 

transporte nas deslocações urbanas e interurbanas e, desta forma, contribuir para o aumento da 

quota dos modos suaves na repartição modal. 

Com a proposta preconizada no plano de ação pretende-se melhorar as condições de conforto e 

segurança deste modo de transporte através da criação de uma rede de infraestruturas e da 

melhoria das condições de transporte das bicicletas nos veículos de transporte coletivo. 

3.3.1. Síntese do diagnóstico 

Do diagnóstico realizado na Fase 1 do Plano relativamente aos espaços com potencialidades para 

a implementação de uma rede ciclável são de reter, como principais ilações: 

 Constrangimentos no perfil transversal das vias que diminuem substancialmente a largura 

disponível para a implementação de um canal dedicado ou partilhado, pelo que a maioria dos 

arruamentos da cidade da Maia não se encontra preparada para acomodar o trânsito ciclável; 

 Pavimento desadequado à circulação de bicicletas encontrando-se em alguns casos em mau 

estado de conservação; 

 Conflitos com o tráfego motorizado, por desadequação da função das vias e/ ou velocidades 

de circulação automóvel pouco compatíveis com a coexistência de tráfego de bicicleta; 

 Desarticulação com os restantes modos de transporte, em especial o transporte coletivo 

nas interfaces com maior procura. 

Adicionalmente a estas carências, releva-se a inexistência de infraestruturas dedicadas, existindo 

somente uma proposta para criação de um corredor designado por “ecopista”, que deverá efetuar 

a ligação entre o centro urbano da cidade da Maia e a zona industrial, a norte, numa primeira fase, 

prevendo-se, posteriormente, a continuidade da ecopista até ao Parque de Avioso, sito na 

freguesia de São Pedro do Avioso. 

A utilização deste modo de transporte no concelho é ainda diminuta, sendo este utilizado 

sobretudo para deslocações de lazer, situação evidenciada pela oferta de infraestruturas e pela 

matriz de viagens com recurso a este modo de transporte. 

É igualmente de referir a existência de algumas zonas do território concelhio com condições 

orográficas propícias para a implantação de vias cicláveis. 

3.3.2. Conceito de Intervenção 

A fim de combater as carências encontradas e fomentar o recurso à bicicleta como alternativa 

viável e competitiva, o conceito de intervenção concretizado no plano de ação resulta do exercício 

de cenarização realizado na Fase 2 e incide sobre as seguintes vetores: 

 Criação e hierarquização de uma rede de circuitos cicláveis a nível municipal, que procure 

satisfazer as necessidades identificadas em sede de diagnóstico (principais linhas de desejo) e 

adequada às caraterísticas orográficas do Concelho; 

 Promoção do transporte de bicicletas nos veículos de transportes públicos; 

 Criação de uma rede de infraestruturas de estacionamento para bicicletas em interfaces e junto 

aos principais polos geradores/ atractores de deslocações; 
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 Aproveitamento da rede ciclável a executar para a introdução de um sistema de partilha de 

bicicletas; 

 Implementação de ações de sensibilização da população escolar para o uso dos modos 

suaves. 

As linhas de ação apresentadas deverão nortear os critérios de conceção dos percursos cicláveis 

dedicados a implementar. É ainda importante fomentar a utilização da bicicleta não 

exclusivamente para efeitos de lazer, mas também para uma crescente importância como modo 

quotidiano de deslocação, especialmente em viagens de curta distância. 

3.3.3. Propostas de intervenção 

3.3.3.1. Criação faseada de uma rede ciclável  

Pretende-se proceder à criação de uma rede ciclável, contínua e coerente, que contribua para 

uma transferência modal de um conjunto crescente de utilizadores do concelho da Maia. 

Neste sentido, desenvolveu-se uma proposta faseada a concretizar a médio (5 anos) e longo 

prazo (10 anos), a qual se baseou num estudo estratégico elaborado para o município da Maia
2
, 

que define uma rede de infraestruturas cicláveis bem como equaciona a possibilidade de 

implementação de um sistema de uso partilhado. De referir ainda que a proposta de faseamento 

apresentada neste documento para a criação de uma rede ciclável considera: uma rede a curto 

prazo (no que designa por zona de intervenção prioritária); a médio prazo que pretende estender a 

zonas residenciais e alguns polos empregadores e uma terceira fase, a longo prazo, que prevê o 

alargamento da rede aos concelhos do Porto, Vila Nova de Gaia, Valongo e Matosinhos. 

Como referido no relatório da Fase 2 do PMS, analisadas as propostas constantes neste 

documento estratégico, desenvolveu-se um cenário intermédio que contempla as propostas 

contidas na zona assumida de intervenção prioritária, resultando numa proposta menos ambiciosa, 

mas que pretende cobrir as áreas com maior potencial de procura na cidade da Maia 

Na Figura 3.26 apresenta-se a proposta de rede ciclável a criar na 1ª fase, ou seja a curto prazo, a 

qual se encontra centrada na cidade da Maia. Na referida figura encontram-se indicados os 

principais arruamentos que irão acomodar esta rede, criando um circuito quase fechado em torno 

do centro do núcleo urbano. 

                                                        
2
 Estratégia para a Implementação de um Sistema de Partilha de Bicicletas para o Concelho da Maia 
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Figura 3.26 – Rede ciclável proposta para o centro da cidade da Maia (curto prazo) 

A longo prazo, isto é, num prazo de 10 anos, pretende-se ampliar progressivamente esta rede de 

forma a abranger o setor urbano a este do conjunto de troços relativos à primeira fase de 

expansão (vide Figura 3.26), estabelecendo ligação ao Parque Urbano dos Maninhos, 

circundando-o por este, até à entrada a norte, através da Rua Altino da Silva Gomes. 

Sempre que possível, é desejável implementar a ciclovia paralelamente ao fluxo automóvel, 

utilizando a faixa de rodagem e implementando dispositivos que separem inequivocamente ambos 

os fluxos. Desejavelmente, os ciclistas devem circular à direita do tráfego motorizados, já que em 

sentido contrário potenciam-se mais conflitos entre estes dois tipos de utilizadores. 
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Figura 3.27 – Rede ciclável proposta para o centro da cidade da Maia (longo prazo) 

 

Genericamente, o espaço necessário à circulação confortável e segura de um ciclista é de 1,20 m 

(largura mínima) por 2,5 m (altura), devendo garantir-se que não existem elementos que obstruam 

a circulação e assegurem também a altura mínima referida. 
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Caso se venha a verificar a intensificação da utilização deste modo de transporte, nomeadamente 

com a sua inclusão na cadeia regular de viagens, poderá ser necessário redimensionar as vias no 

sentido de acomodar com elevados padrões de conforto e segurança os seus utilizadores. O 

redimensionamento deverá ser realizado em função dos seguintes parâmetros:  

 Volume de automóveis em circulação; 

 Volume de bicicletas; 

 Largura da via desejável e disponível; 

 Existência de estacionamento. 

Importa salientar o facto de nenhum dos troços propostos coincidir com uma via de nível 

hierárquico superior (autoestrada ou rede de distribuição principal), nas quais as velocidades de 

circulação e volumes de tráfego são mais elevados. 

Assim, salvaguarda-se a segurança do ciclista, promove-se o uso da bicicleta como alternativa 

efetiva de transporte e conseguem-se obter espaços de circulação mais generosos, com efeitos 

diminutos sobre a fluidez do tráfego motorizado. 

Uma vez que a generalidade dos arruamentos que integram a rede ciclável são vias distribuidoras 

locais, para as quais se prevê a implementação de medidas de acalmia de tráfego, apresenta-se 

na Figura 3.28 um perfil transversal tipo para os arruamentos abrangidos por estas medidas 

(Figura 3.28) ou localizados em “zonas 30” (Figura 3.29). 

No primeiro destes casos deve prever-se uma largura mínima que garanta uma circulação 

confortável e segura por parte dos ciclistas: L > 1,20 m. 

L > 1,20 m

 

Figura 3.28 – Perfil transversaltipo de um arruamento com segregação veículo-peão-bicicleta 

 

Nas “zonas 30”, onde tipicamente há coexistência entre automóvel, veículo e peão, os critérios de 

dimensionamento de ciclovias ou espaços cicláveis estão implícitos no conjunto de parâmetros 

definidos para o perfil transversal do arruamento, onde o espaço-canal será sempre partilhado por 

estes três grupos de utilizadores, como se apresenta na Figura 3.29. 
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Figura 3.29 – Perfil transversaltipo proposto para as “zonas 30” com partilha do espaço canal por 
automóvel, peão e bicicleta 

3.3.3.2. Melhorar o transporte de bicicletas nos serviços TC 

Um outro aspeto importante que contribui para a atratividade da rede de TC para os utilizadores 

do modo ciclável prende-se com a possibilidade de transporte de bicicletas nos veículos de 

transporte coletivo. 

No concelho da Maia são já vários os modos em que este transporte é possível, caso do Metro do 

Porto e do comboio suburbano. O entrave coloca-se no transporte coletivo rodoviário em que 

nenhum dos operadores permite o transporte de bicicletas por falta de equipamentos específicos, 

tratando-se de um constrangimento importante. 

O transporte de bicicletas no interior do veículo é uma solução pouco viável, sugere-se o 

equipamento de alguns veículos com calhas específicas para transporte de bicicletas, cada qual 

com capacidade para transportar duas bicicletas. Não sendo viável equipar todos os veículos dos 

operadores rodoviários, sugere-se que sejam selecionados os veículos afetos a serviços 

rodoviários que no seu percurso permitam a adução às ciclovias perspetivadas para o concelho. 

Em termos práticos, aconselha-se que fique a cargo dos passageiros a montagem e 

desmontagem das bicicletas nas calhas, sendo também da sua responsabilidade assegurar a 

segurança das bicicletas durante a viagem. Deve proceder-se a uma pequena ação de formação 

aos condutores, a montante da implementação destes dispositivos, para que possam explicar de 

forma simples (e eventualmente auxiliar, na fase embrionária desta medida) o processo de 

montagem e desmontagem das bicicletas, que basicamente é o seguinte: 

 Remover todos os itens soltos ou valiosos da bicicleta antes de o autocarro chegar e garantir 

que se é visto pelo motorista após o autocarro se encontrar totalmente imobilizado; 

 Apertar a alça superior e balançar a calha para baixo; 
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 Colocar as rodas na calha com a roda da frente para o lado esquerdo. Se uma bicicleta já se 

encontrar na calha frontal, coloca-se a bicicleta na calha traseira voltada na direção oposta à 

da primeira; 

 Levantar a barra de mola para cima e sobre o pneu dianteiro e colocá-la sobre a parte superior 

do pneu, próximo quadro da bicicleta. O braço de suporte fornece suporte lateral para a 

bicicleta durante a viagem, enquanto o braço de apoio deve ser aumentado de modo a que o 

gancho assente no ponto mais alto da roda dianteira; 

 Embarcar no autocarro; 

 Antes da paragem de destino, lembrar o motorista que a bicicleta vai ser removida; 

 Descer a barra de mola do pneu e levantar a bicicleta da calha, deslocando-se posteriormente 

para o passeio para que o motorista perceba que já tem o campo de visão desobstruído para 

poder prosseguir a viagem. 

  

Fonte: http://living-in-washingtondc.com/dccirculator-busbikeswashingtondc.php e DHV 

Fotografia 3.1 – Exemplos de equipamentos para transporte de bicicletas em autocarros 

A concretização desta medida permitirá melhorar substancialmente a intermodalidade entre o 

transporte coletivo urbano e o modo ciclável. 

3.3.3.3. Criação de uma rede de infraestruturas de parqueamento para bicicletas 

A criação de uma rede ciclável deverá ser acompanhada pela criação de uma rede estruturada de 

infraestruturas de parqueamento para bicicletas que 

permita aos utilizadores deste modo de transporte 

parquear os veículos. 

Como se pôde constatar na fase de diagnóstico (Fase 

1), atualmente são poucos os equipamentos desta 

natureza existentes no concelho da Maia, existindo 

apenas junto à interface de transportes do fórum.  

Contudo, a criação de uma rede ciclável e o objetivo de 

promoção da inclusão deste modo de transporte na 

cadeia regular de viagens não pode ser dissociado da 

existência de infraestruturas de apoio aos ciclistas, das 

http://living-in-washingtondc.com/dccirculator-busbikeswashingtondc.php
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quais se destacam os parqueamentos. 

Neste sentido, considera-se fundamental articular com a criação da rede ciclável a colocação de 

uma rede de parqueamentos para bicicletas junto aos principais polos de emprego, interfaces de 

transporte (nas estações do Metro do Porto, estações ferroviárias e junto às principais paragens 

de TC rodoviário localizadas junto a ciclovias) e equipamentos coletivos. 

A colocação destes equipamentos deverá efetuar-se em consonância com o faseamento proposto 

para criação da rede ciclável. 

 

  

Fotografia 3.2 – Exemplo de equipamento para 
parqueamento de bicicletas 

Fotografia 3.3 – Equipamento 
para parqueamento de bicicletas 

(Rua Almeida Garrett) 

Sem prejuízo de outros que o Município da Maia venha a considerar pertinentes, na Figura 3.30 

identificam-se os principais locais para colocação dos dispositivos de parqueamento. Como se 

pode constatar da análise da figura, estes coincidem, de um modo geral com áreas com forte 

concentração de equipamentos, comércio e serviços e com polos empregadores por se 

considerarem serem as áreas com maior potencial de atração de deslocações neste modo de 

transporte. 
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Figura 3.30 – Principais locais para colocação dos dispositivos de estacionamento de bicicletas  
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Figura 3.31 – Principais locais para colocação dos dispositivos de estacionamento de bicicletas (zona 
Industrial) 

3.3.3.4. Implementação de um sistema de bicicletas partilhadas 

A “Estratégia para a Implementação de um Sistema de Partilha de Bicicletas para o Concelho da 

Maia” (Outubro de 2010) prevê, no núcleo urbano da cidade e ao longo da ligação à Zona 

Industrial e TecMaia, a implementação de estações de bicicletas que permitam percorrer os 

principais pontos de interesse de forma rápida e cómoda por parte dos utilizadores deste modo. 

Na Figura 3.32 apresenta-se um conjunto de estações propostas por este estudo, bem como a 

localização dos postos de parqueamento de bicicletas e a rede ciclável já propostos no presente 

plano ciclável. Optou-se pela exclusão de alguns destes locais, pela proximidade que existe entre 
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estações consecutivas em determinados casos e, noutros, pela implementação faseada, 

remetendo-os para o longo prazo, à semelhança do que preconizou relativamente à rede ciclável. 

Desta forma, é possível adequar a implementação do sistema partilhado aos resultados devolvidos 

pela monitorização da adesão dos potenciais utilizadores a captar. 

Procurou-se igualmente articular os dispositivos de parqueamento de bicicletas com as estações 

nos casos em que se situem no mesmo arruamento, fazendo-os coincidir, tal como se pode 

observar, por exemplo, nas estações do Fórum Maia e Parque Maia, na Praça do Município, na 

Avenida Dom Manuel II ou na Via Periférica da Maia, junto ao McDonald‟s. 

Note-se que algumas estações não são intersetadas pela rede ciclável proposta 

 

Fonte: “Estratégia para a Implementação de um Sistema de Partilha de Bicicletas para o Concelho da Maia” (2010)  

Figura 3.32 – Proposta de localização das Estações da rede de bicicletas partilhadas (Maia) 

A norte, nos troços que se prevê ligarem o centro da Maia à Zona Industrial (Figura 3.33), 

entende-se que se justifica apenas a implementação de estações de bicicletas junto ao TecMaia e 

às estações de Metro (complementando o parqueamento de bicicletas que já se propôs para estes 

locais), pela distância e volume potencial de utilizadores que se crê virem a utilizar esta ligação. 

Isto não invalida que na Fase 2 de implementação ou posteriormente possam ser 

complementadas por outras estações ao longo do referido percurso que a Câmara Municipal da 

Maia entenda relevantes, designadamente perto da interseção entre as Vias de Francisco Sá 

Carneiro e Eng. Belmiro Mendes de Azevedo, onde existe uma paragem de TCR (Figura 3.31). 
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Fonte: “Estratégia para a Implementação de um Sistema de Partilha de Bicicletas para o Concelho da Maia” (2010)  

Figura 3.33 – Estações integrantes da rede de bicicletas partilhadas (Zona Industrial) 

3.3.3.5. Implementação de ações de sensibilização da população escolar para o uso dos modos 

suaves em especial do modo ciclável 

Não se pode esperar a alteração imediata dos modos de transporte utilizados pela população para 

a realização das suas viagens, para padrões de mobilidade “mais sustentáveis”, sendo um 

processo que deverá ser trabalhado ao longo do tempo promovendo-se ações de sensibilização 

orientadas para diferentes grupos-alvo. 

No caso especifico do modo ciclável, várias experiências desenvolvidas em cidades europeias 

apontam que uma aposta na sensibilização dos grupos etários mais jovens (crianças e jovens) se 

afigura eficiente no influenciar dos padrões de mobilidade futuros desta população. Os escalões 

etários mais jovens são, por um lado, aqueles em que a mudança de atitude poderá acontecer 

mais rapidamente e, por outro lado, os mais recetivos à mudança e predispostos para a adoção de 

novas formas de deslocação. 
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Assim, propõe-se a introdução da problemática da “mobilidade sustentável” no âmbito dos projetos 

educativos de escola, bem como ações de edução cívica ao nível do uso da bicicleta. A 

concretização destas medidas permitirá o “enraizamento de padrões de mobilidade mais 

sustentáveis” e simultaneamente promover o contacto dos alunos com questões relacionadas com 

os problemas ambientais associados ao setor dos transportes e com as vantagens para a saúde 

da utilização do modo ciclável. 

O envolvimento das escolas possibilitará a realização de um trabalho alargado, permitindo que a 

partir dos alunos a mudança de comportamentos influencie as respetivas famílias (divulgação em 

cadeia). Importa ainda ter presente que os resultados desta intervenção de promoção da 

mobilidade sustentável e do modo ciclável em particular, deverão ter resultados a médio/longo 

prazo, com as opções dos jovens quando passarem a realizar as suas deslocações 

autonomamente (sem a dependência dos pais), em especial na idade adulta. Como tal, será 

necessário garantir a continuidade temporal de iniciativas relacionadas com a promoção deste 

modo junto dos grupos-alvo. 

O trabalho a desenvolver pelas escolas neste domínio poderá passar, entre outras, pelas 

seguintes atividades:  

 Organização de concursos escolares para promoção da utilização de modos suaves, como por 

exemplo a “eleição do ciclista do mês”, “a bicicleta mais original da escola”; 

 Realização de ações de sensibilização/ formação conjuntamente com as autoridades de 

segurança municipal sobre andar de bicicleta em meio urbano e transito; 

 Realização de trabalhos de grupo sobre as vantagens de utilização do modo ciclável; 

 Desenvolvimento de campanhas de sensibilização sobre as vantagens de utilização do modo 

ciclável. 

3.4. PLANO PEDONAL 

3.4.1. Síntese do diagnóstico 

No âmbito da fase de caraterização e diagnóstico identificaram-se como principais problemas da 

rede pedonal do concelho os seguintes: 

 Descontinuidade dos itinerários pedonais, associados ao facto de muitos locais se verificar 

que os espaços destinados à circulação do peão (dos quais os passeios são o exemplo mais 

comum) são interrompidos, obrigando o peão a circular no espaço canal destinado ao tráfego 

motorizado, com consequente risco acrescido; 

 Pavimento inadequado ou mau estado de conservação, o que dificulta e em muitos casos 

põe em causa a segurança da circulação pedonal, sendo mais grave no caso de peões em 

cadeira de rodas ou outros com mobilidade condicionada; 

 Mobiliário urbano excessivo, que contribui para que a largura efetiva dos passeios (aquela 

que os peões usam para circular) seja inferior, constituindo estes barreiras à circulação 

pedonal), problema também diagnosticado no Plano Municipal de Promoção das 

Acessibilidades (PMAT); 

 Ocupação ilegal e abusiva do espaço pedonal por parte do estacionamento, que contribui 

para uma redução substancial da largura dos passeios, em alguns casos inviabilizando por 
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completo a circulação pedonal, remetendo o peão para a faixa de rodagem e originando, mais 

uma vez, um acréscimo do risco; 

 Insegurança associada às passagens de peões, as quais são local de particular risco para o 

peão, devido ao facto de serem infraestruturas de separação com o tráfego motorizado, em 

que esta separação é temporal. O estacionamento abusivo também contribui para a 

insuficiente visibilidade mútua que deve sempre existir entre peão e condutor bem como o 

desgaste da sinalização horizontal associada às passadeiras. 

3.4.2. Conceito de intervenção 

Face à tipologia de problemas identificados, preconizou-se na Fase 2 do PMS, um conceito de 

intervenção para este modo passa pelas seguintes linhas de intervenção: 

 Mitigação das descontinuidades nos itinerários pedonais; 

 Definição de uma rede de circuitos pedonais com boas condições de segurança e conforto; 

 Integração do modo pedonal na cadeia de deslocações com outros modos de transporte, 

nomeadamente com o transporte coletivo, procurando promover a qualidade das 

acessibilidades pedonais às principais interfaces de transportes; 

 Aproveitamento da introdução de medidas de moderação da circulação (zonas de acalmia de 

tráfego e “zonas 30”) para a implementação de medidas de qualificação da circulação pedonal; 

 Criação de percursos acessíveis, de acordo com o definido no Plano Municipal de 

Acessibilidade para Todos do Município da Maia (doravante designado por PMAT Maia). 

Na Figura 3.34 apresentam-se as áreas e eixos de vocação pedonal identificadas, as quais 

correspondem, de um modo geral, às áreas com maior densidade de viagens terminadas a pé, 

bem como a zonas de concentração de equipamentos coletivos e serviços e a áreas de influência 

das interfaces de transportes coletivos. 
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Figura 3.34 – Conceito de intervenção para o modo pedonal  

3.4.3. Propostas de Intervenção 

As propostas desenvolvidas no âmbito do plano pedonal visam incentivar a utilização deste modo 

de transporte através da melhoria da infraestrutura de suporte, que contribua para a melhoria da 

qualidade percebida por parte dos utilizadores.  

Assim enumeram-se seguidamente um conjunto de princípios orientadores genéricos que a 

considerar em qualquer área com vocação pedonal: 

 Contribuir para a tranquilidade social e atrativo paisagístico; 

 Arborizar sempre que possível, de forma a oferecer proteção climatérica e níveis de 

sombreamento aceitáveis; 

 Promover a segurança e comodidade nos atravessamentos pedonais; 

 Providenciar bons sistemas de iluminação, aspeto essencial no combate à criminalidade; 

 Disponibilizar, sempre que possível dispositivos que auxiliem a locomoção dos utilizadores com 

necessidades especiais; 

 Proporcionar um sistema de sinalização e informação inequívoco e autoexplicativo. 



 

  

 

 

 
   

   

PLANO DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL DO CONCELHO DA MAIA 

Relatório de Propostas de Intervenção, Monitorização e Avaliação do Plano 

E14198_F3_Plano_Acao_004.doc | 67  
  

   

 

O plano de ação concebido para o sistema pedonal contempla a implementação de um conjunto 

de propostas de intervenção que incidem sobre a: 

 Hierarquização da rede pedonal nos principais aglomerados urbanos do concelho 

(Cidade da Maia, Castelo da Maia, Moreira da Maia, Águas Santas e Pedrouços), definindo-se 

para cada nível hierárquico as condições físicas e operacionais dos espaços pedonais e as 

relações de prioridade peão-automóvel-ciclovia; 

 Requalificação da rede pedonal nas áreas propostas para implementação de medidas de 

moderação da circulação (zonas de acalmia de tráfego e “zonas 30”); 

 Implementação de percursos acessíveis, como já referido, de acordo com o definido no 

PMAT Maia; 

 Promoção da qualidade dos circuitos pedonais e mitigação das descontinuidades existentes 

nos acessos às principais interfaces de transportes coletivos e nos acessos aos principais 

equipamentos coletivos, nomeadamente escolas.  

3.4.3.1. Hierarquização da rede pedonal 

Para as áreas de vocação pedonal identificadas procedeu-se à hierarquização das vias tendo em 

consideração um conjunto de critérios que presidiram à definição dos diferentes níveis 

hierárquicos, tais como: as condições físicas e operacionais das vias, os fluxos pedonais, os fluxos 

de tráfego motorizado, as travessias pedonais asseguradas e as velocidades praticadas nas vias. 

Analisados os critérios anteriores definiram-se três níveis funcionais para esta rede, a saber: 

 1º Nível – Eixos estruturantes – compostos pelos percursos de ligação aos principais polos 

geradores/ atractores de deslocações e às interfaces de transportes, bem como pelos 

arruamentos de maior oferta de transporte público e maior intensidade de fluxos pedonais. 

Também devem ser incluídas neste nível as principais ligações a privilegiar no curto/ médio e 

longo prazo; 

 2º Nível – Rede distribuidora – Articula os eixos estruturantes com os percursos de cariz mais 

local, distribuindo os fluxos pedonais que têm lugar nos primeiros pelos diversos bairros/ 

setores urbanos; 

 3º Nível – Ligações locais – É constituída pelos itinerários pedonais de menor importância, que 

não deixando de ser de intervenção prioritária, acolhem fluxos mais reduzidos e desenvolvem-

se em bairros onde não existem polos geradores/ atractores nem equipamentos de grande 

importância. 

Na Figura 3.36 apresenta-se uma proposta de hierarquia da rede pedonal para os principais 

aglomerados urbanos do concelho, que se constatam corresponder às unidades de análise 

apresentadas no PMAT Maia e à maioria das áreas de vocação pedonal delineadas no conceito 

de intervenção do PMS. Nas figuras seguintes detalha-se esta hierarquia para cada aglomerado 

urbano. 
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Figura 3.35 – Proposta de hierarquia da rede pedonal do concelho da Maia 

Como se pode observar na Figura 3.36, o 1º nível da rede pedonal na cidade da Maia é composto 

por algumas das principais avenidas da cidade, casos da Av. António Santos Leite, Av. Dom 

Manuel II, Av. Visconde Barreios e Av. Altino Coelho, bem como por parte do corredor do Metro do 

Porto (cujo espaço canal limítrofe foi pedonalizado), por um circuito envolvente à zona desportiva 

e ao agrupamento de escolas (limitado a sul pela Rua da Laje) e ainda pelas ligações à Estação 

do Parque da Maia e ao Parque Urbano dos Maninhos, através da Rua Fernando de Almeida, com 

extremo na Rua Altino da Silva Gomes. 

Note-se que em nenhum arruamento pertencente a este nível se encontra prevista a integração 

nas “zonas 30” previstas no Plano de Circulação (subcapítulos 3.2.4.2 e 3.4.1.3), uma vez que 

apesar de apresentarem um caráter estruturante da rede pedonal e fluxos pedonais elevados, 

também acolhem uma circulação motorizada significativa e, em alguns casos, circulação de 

carreiras de transporte coletivo rodoviário (TCR). Pelo contrário, encontram-se subjacentes a um 

conjunto de medidas de acalmia de tráfego igualmente prioritárias e com vista à proteção do peão, 

devendo-se pois garantir a continuidade dos percursos em todos os troços de passeio. 

Deve-se, igualmente, averiguar se a localização das paragens de TCR é a mais adequada, bem 

como as condições de espera por parte dos passageiros.  
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Por seu lado, o 2º nível hierárquico é constituído por alguns arruamentos de importância local, 

onde se pretende que a dimensão dos passeios seja favorável, nos casos de arruamentos não 

integrados em “zonas 30”. São exemplos desta situação: 

 A Av. Altino Coelho; 

 A Av. Luís de Camões, complementada pelas Avenidas Novo Rumo e Dom Manuel II; 

 Os percursos interiores à zona desportiva e em torno do Estádio Municipal da Maia; 

 A Rua Dona Deolinda Duarte dos Santos. 

 

Figura 3.36 – Proposta de hierarquia da rede pedonal na cidade da Maia 

Nos restantes, a circulação é partilhada, devendo respeitar-se da mesma forma a não existência 

de desníveis, inclinações excessivas e larguras insuficientes à passagem de uma cadeira de 

rodas, casos da Av. Luís de Camões, Av. Novo Rumo ou Rua D. João IV. 
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No 3º nível inclui-se a maioria dos arruamentos de acesso local situados nas zonas do Outeiro e 

Quinta Nova ou no bairro limitado pelas Ruas da Laje e S. Romão de Vermoim, onde os perfis 

transversais são mais reduzidos e os passeios mais estreitos, pretendendo-se eliminar os mesmos 

e nivelar os espaços canais dos diversos modos, promovendo-se a coexistência de fluxos. 

Nos arruamentos integrantes da freguesia de Gueifães, a hierarquia proposta segue a mesma 

lógica da anterior, sendo o 1º nível composto pelos itinerários pedonais que se desenvolvem ao 

longo de alguns arruamentos estruturantes, casos da Rua Augusto Simões, da Rua Catassol e da 

Rua 5 de Outubro. Estes são complementados pelos seguintes eixos: 

 Ruas da Coopermaia, Luciano da Silva Barros e de António Barbosa; 

 Ruas da Banda Marcial de Gueifães, Henrique de Barros, Travessa Maninhos e Rua Padre 

Américo, onde se localizam algumas paragens de TCR; 

 Rua Manuel Ferreira Pinto, também servida por algumas carreiras de TCR; 

 Ruas Padre Américo, S. Faustino de Gueifães, Coop. De Habitação „„O Nosso Jardim‟‟, Júlio 

Dinis e Rua António Aleixo, com ligação à Rua Catassol, a oeste. 

 

Figura 3.37 – Proposta de hierarquia da rede pedonal na cidade da Maia (Gueifães) 

Os restantes níveis mantém o respeito pelas condições de coerência e continuidade anteriormente 

referidas e desempenham uma função estruturante/ distribuidora de fluxos pedonais ao nível do 

bairro (2º nível) e de acesso ao edificado e áreas eminentemente residenciais (3º nível), 

respetivamente. 
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Em Castêlo da Maia, o 1º nível é formado pelos arruamentos servidos pelo TCR (Av. Carlos de 

Oliveira Campos e Rua de Augusto Nogueira da Silva) e pelo eixo transversal ao núcleo urbano 

formado pela Via Engenheiro Belmiro Mendes de Azevedo e Via Diagonal, devendo analisar-se a 

localização das zonas de espera do TCR conforme o preconizado para a cidade da Maia. Por 

observação da Figura 3.38 é possível verificar-se que este conjunto de eixos acompanha 

aproximadamente os locais de maior concentração de equipamentos e polos geradores/ atractores 

de deslocações neste núcleo urbano. 

 

Figura 3.38 – Proposta de hierarquia da rede pedonal em Castêlo da Maia 

No aglomerado urbano de Águas Santas, o 1º nível da rede é composto pelos dois eixos servidos 

pelo TCR – Rua Dom Afonso Henriques e Rua do Mosteiro/ Av. Lidador da Maia – e ainda, de 

oeste para este, pela Rua dos Moutidos, Rua Manuel Francisco de Araújo, Rua Piedade, Rua Abel 

Salazar e alguns pequenos troços de arruamento complementares que garantem a coerência e 

continuidade deste nível hierárquico. 

Frisa-se que nestes arruamentos se encontra prevista a introdução de tratamentos ao nível da 

acalmia de tráfego, sendo este aspeto particularmente importante na Rua Dom Afonso Henriques, 
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onde existe maior incidência de acidentes rodoviários e, mais especificamente, de atropelamentos, 

como se referiu na fase de caraterização e diagnóstico do PMS. 

O 2º nível é composto por eixos de ligação entre eixos do 1º nível não contíguos e ainda outros 

estruturantes ao nível do bairro, destacando-se a Rua Nova do Corim onde se localizam diversos 

equipamentos, como é o caso da Escola Secundária EB 2,3 de Águas Santas. 

Os arruamentos pertencentes ao 3º nível têm, à semelhança do que sucede para a Maia e Castelo 

da Maia, um papel mais local, de acesso à residência e a serviços e equipamentos de menor 

importância. 

 

Figura 3.39 – Proposta de hierarquia da rede pedonal em Águas Santas 

Nos restantes aglomerados correspondentes às unidades de análise do PMAT, ou seja, Núcleo 

Urbano de Pedrouços (aglomerado de Pedrouços – Figura 3.40) e Urbanizações do Lidador/ 

Pedras Rubras e das Guardeiras/ Mestre Clara (Moreira da Maia – Figura 3.41), os critérios 

adotados foram em tudo semelhantes aos das restantes propostas de hierarquia da rede pedonal. 
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Figura 3.40 – Proposta de hierarquia da rede pedonal em Pedrouços 
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Figura 3.41 – Proposta de hierarquia da rede pedonal em Moreira da Maia e Vila Nova da Telha 

3.4.3.2. Requalificação da rede pedonal nas zonas propostas para implementação de medidas de 

acalmia de tráfego 

Como referido anteriormente, deverá aproveitar-se a implementação de “zonas 30” para a 

requalificação do espaço pedonal. Assim e, como referido no Plano de Circulação, nos 

arruamentos sujeitos à implementação de medidas de moderação da circulação encontra-se 

subjacente a intenção de segregação de fluxos, em que o espaço destinado à circulação do peão 

se restringe aos passeios e aos locais de atravessamento da faixa de rodagem (passagens de 

peões). 

Estas passagens deverão ser sobrelevadas numa altura correspondente à altura do lancil do 

passeio e, de preferência, possuírem uma forma sinusoidal. Desta forma assegura-se a 

continuidade dos itinerários pedonais nos locais de conflito com o tráfego motorizado, garantindo-

se que o atravessamento é realizado com maior segurança. 

Na possibilidade de existir oferta de estacionamento longitudinal, oblíquo ou transversal na via 

pública, o passeio ou elementos neles implementados devem contribuir para a dissuasão do 

mesmo nas proximidades às passagens de peões, que pode ser substituído por uma extensão do 

passeio nos espaços imediatamente anterior e posterior à zona de atravessamento do peão. 

Para além de alargar o ângulo visual do condutor, contribui-se para diminuir substancialmente a 

distância de atravessamento (durante a qual o peão se encontra mais exposto), possibilitando que 

esta ação seja realizada num espaço de tempo mais curto, com consequente diminuição dos 

atrasos para o peão e para o automóvel, como se exemplifica na Figura 3.42. 



 

  

 

 

 
   

   

PLANO DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL DO CONCELHO DA MAIA 

Relatório de Propostas de Intervenção, Monitorização e Avaliação do Plano 

E14198_F3_Plano_Acao_004.doc | 75  
  

   

 

 

Fonte: www.fhwa.dot.gov 

Figura 3.42 – Exemplo de extensão do passeio num local de atravessamento de peões  

Nos passeios deve garantir-se a existência de uma largura mínima efetiva (largura de que o peão 

efetivamente dispõe para circular) de forma a evitar-se que o peão circule na faixa de rodagem, 

aspeto que ganha particular importância em locais de atividade pedonal mais intensa. 

É usual considerar uma largura efetiva mínima de 1,5 m necessária a uma circulação confortável 

do peão, que deve ser garantida em todos os arruamentos localizados nas áreas de vocação 

pedonal, sempre que o perfil transversal da via o permita. Nas zonas de comércio e serviços com 

montras, onde existe simultaneamente permanência e circulação com mais graus de liberdade, 

esta largura pode ascender a 3,0 m. 

Tal pode ser conseguido por meio da introdução de estrangulamentos da faixa de rodagem, 

supressão parcial ou total do estacionamento e alinhamento de todas as barreiras urbanísticas 

localizadas no passeio, com repercussões na circulação motorizada, como se referiu no 

subcapítulo 3.2 e se ilustra na Figura 3.43 e Figura 3.44. 
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Fonte: Adaptado de Pennsylvania’s Traffic Calming Handbook 

Figura 3.43 – Estrangulamentos da via 
numa interseção 

Fonte: Adaptado de Pennsylvania’s Traffic Calming Handbook 

Figura 3.44 – Estrangulamento com 
passadeira sobrelevada 

Na Figura 3.45 apresenta-se um exemplo de arruamento intervencionado, com o estabelecimento 

de uma faixa (assinalada a vermelho) destinada à colocação dos diversos elementos e barreiras 

urbanísticas, otimizando-se assim a largura disponível para a circulação.  

  

Figura 3.45 – Exemplo de intervenção em vias de segregação automóvel –peão - bicicleta 

3.4.3.3. Requalificação da rede pedonal nas zonas propostas para implementação de “zonas 30” 

Nas “zonas 30” existe coexistência de fluxos, pelo que a circulação pedonal é livre e, como tal, é 

necessário compatibilizar as velocidades de circulação entre os diversos modos, cujo diferencial é 

maior entre automóvel e peão. 

Nas Figura 3.41 a 3.43 apresenta-se um cruzamento entre as “zonas 30” e as Áreas de Vocação 

Pedonal delimitadas na Fase 2 do PMS para os aglomerados urbanos da Maia, Castêlo da Maia e 

Águas Santas. 

Encontram-se assinalados os arruamentos onde existe partilha automóvel-bicicleta, 

correspondentes à maioria dos integrantes das “zonas 30”, evidenciando-se também os 
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arruamentos abrangidos por uma estratégia de acalmia de tráfego (descritos no plano de 

circulação proposto). 

Assim, para os arruamentos inseridos nas áreas de vocação pedonal e identificados nas figuras 

que se seguem prevê-se a requalificação das áreas destinadas à circulação por via da 

implementação das medidas de acalmia de tráfego e das zonas 30. 

 

Figura 3.46 – “zonas 30” e área de vocação pedonal na cidade da Maia 
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Figura 3.47 – “zonas 30” e área de vocação pedonal em Castêlo da Maia 

 

Figura 3.48 – “zonas 30” e área de vocação pedonal em Águas Santas 
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A coexistência plena dos diversos modos em circulação é alcançada pelas técnicas apresentadas 

ao longo do subcapítulo 3.2, frisando-se, uma vez mais, a importância das intervenções no sentido 

de criar descontinuidades nos alinhamentos horizontais e no perfil transversal, bem como a 

minimização dos sinais de trânsito e das marcas rodoviárias. 

Importa, pois, atuar sobre o ambiente rodoviário (e os elementos neles presentes) e sobre a 

envolvente, ao invés de implementar sinalização e informação, não raras vezes excessiva e 

redundante. Para este efeito aproveitam-se algumas medidas propostas no âmbito do plano de 

circulação, como sejam: 

 Utilização de “Portões” para assinalar a entrada nestes arruamentos, que podem ser 

materializados pela implementação de canteiros ou outro tipo de vegetação, pré-avisos, 

diferenciação na cor do pavimento, ou combinação de mais do que um destes tipos de 

elementos; 

 Implementação de estrangulamentos a partir dos passeios ou do centro da via; 

 Substituição da sinalização vertical e marcas rodoviárias por descontinuidades no corredor 

automóvel e redução da largura da faixa de rodagem. 

3.4.3.4. Implementação dos percursos acessíveis 

A Câmara Municipal da Maia elaborou o Plano Municipal de Acessibilidade para Todos (PMAT 

Maia) para o município, o qual define um conjunto de percursos acessíveis a implementar em 10 

unidades territoriais de análise consideradas e que se inserem nos núcleos urbanos da Maia, 

Castelo da Maia, Moreira da Maia, Águas Santas e Pedrouços 

A estratégia assumida pelo PMAT Maia para o espaço público das áreas de intervenção do 

mesmo propõe que estas sejam servidas por uma “rede de percursos pedonais designados de 

acessíveis, que proporcionem o acesso seguro e confortável das pessoas com mobilidade 

condicionada a todos os pontos relevantes da sua estrutura ativa”. 

Para cada um destes aglomerados, o referido PMAT apresenta uma rede de percursos pedonais 

constituída por um conjunto de arruamentos. Para as várias tipologias de arruamentos o plano 

apresenta soluções-tipo a adotar que se possam constituir como percursos acessíveis para todos 

e considera cinco modelos de perfis-tipo com base nos parâmetros de largura dos arruamentos 

que se apresentam seguidamente: 

 Perfil-tipo 1: Proposta para arruamentos de largura inferior a 5,15 metros; 

 Perfil-tipo 2: Proposta para arruamentos de largura entre 5,15 e 5,40 metros; 

 Perfil-tipo 3: Proposta para arruamentos de largura entre 5,40 e 8,40 metros; 

 Perfil-tipo 4: Proposta para arruamentos de largura entre 8,40 e 9,60 metros; 

 Perfil-tipo 5: Proposta para arruamentos de largura superior a 9,60 metros. 
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Fonte: Plano Municipal de Acessibilidade para Todos do Município da Maia 

Figura 3.49 – Proposta de perfil tipo 1 

Fonte: Plano Municipal de Acessibilidade para Todos do Município da Maia 

Figura 3.50 – Proposta de perfil tipo 2 
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A medida 5,40m como mínima surge pelo referido no ponto 

anterior, os 8,40m de dimensão máxima, prendem-se com o 

facto de ser esta a medida tida por nós como mínima para se 

ter passeios de ambos os lados (1,20m + 1,20m) e dois 

corredores de circulação automóvel (3,00m + 3,00m). 

Percebe-se, deste modo e em função deste dois pontos (ruas 

com perfil médio inferior a 5,40m e ruas com perfil médio 

entre 5,40m e 8,40m) que a nossa opção se centra sempre no 

conforto e segurança do peão, não prejudicando a função 

que a rua tem relativamente ao automóvel. 

 

PERFIL 3 

 

 

(Passeio 1,20m + Faixa de rodagem 3,00m + Ilha central 

1,20m + Faixa de rodagem 3,00m + Passeio 1,20 m = 

9,60m). 

PERFIL 4 

 

Fonte: Plano Municipal de Acessibilidade para Todos do Município da Maia 

Figura 3.51 – Proposta de perfil tipo 3 

Fonte: Plano Municipal de Acessibilidade para Todos do Município da Maia 

Figura 3.52 – Proposta de perfil tipo 4 

 

Fonte: Plano Municipal de Acessibilidade para Todos do Município da Maia 

Figura 3.53 – Proposta de perfil tipo 4 
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Esta imagem, que contempla um corredor separador 

central, remete – como é referido no texto lateral, uma 

vez que a ilustração aí presente mostra, de forma clara 

e objectiva o dimensionamento das zonas em que 

estes corredores são atravessados. 

 

 Ver secção 1.6 | Capítulo I | DL 163/2006, de 8 de Agosto.  

PERFIL 5 

 

Fonte: Plano Municipal de Acessibilidade para Todos do Município da Maia 

Figura 3.54 – Proposta de perfil tipo 5 

 

Nas figuras que se seguem identificam-se os percursos acessíveis definidos pelo PMAT, bem 

como os perfis propostos para cada um dos arruamentos na Cidade da Maia (Figura 3.55), 

Castelo da Maia (Figura 3.56) e Águas Santas (Figura 3.57), confrontando-os com as Áreas de 

Vocação Pedonal definidas na Fase 2 do PMS e “zonas 30” apresentadas no Plano de Circulação 

(subcapítulo 3.2.3.5). 
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Figura 3.55 – Percursos acessíveis na cidade da Maia 

Para os arruamentos integrantes na rede de percursos acessíveis que se localizem nas “zonas 30” 

estabelecidas, em especial nos abrangidos pelas Áreas de Vocação Pedonal, onde se deve 

favorecer a circulação pedonal, é importante compatibilizar as diversas tipologias de medidas de 

moderação da circulação com os perfis-tipo apresentados no PMAT Maia para a componente do 

espaço público. 
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Figura 3.56 – Percursos acessíveis no Castêlo da Maia 

Assim, a introdução de encerramentos parciais da via, desvios de tráfego diagonais, 

estrangulamentos ou passadeiras sobrelevadas não deve inviabilizar o respeito pelos critérios de 

dimensionamento preconizados no PMAT Maia e no Decreto-Lei nº 163/2006, de 8 de agosto, que 

define um conjunto de medidas para a promoção plena da acessibilidade universal. 

Da mesma forma, nas “zonas 30” devem ser respeitadas as dimensões mínimas necessárias à 

deslocação confortável e segura de todos os peões, sendo neste caso mais fácil garantir esta 
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condição, uma vez que a circulação tem um caráter de maior liberdade, devido à partilha do 

espaço entre peão, automóvel e bicicleta. 

 

Figura 3.57 – Percursos acessíveis em Águas Santas 

3.4.3.5. Promoção da qualidade dos circuitos pedonais nos acessos aos principais equipamentos 

escolares 

A mitigação das descontinuidades pedonais nos acessos aos principais equipamentos escolares 

constitui-se como uma importante medida quer para a promoção do modo pedonal, quer para a 

promoção da segurança rodoviária de peões. 

As faixas mais jovens da população são as mais dependentes do modo pedonal e dos transportes 

coletivos, pelo que garantir a “mobilidade independente” das crianças e jovens contribui para uma 

maior utilização do modo pedonal nas deslocações de/para a escola. A preocupação dos pais 

relativamente à segurança das deslocações condicionam os modos utilizados para a realização 

das mesmas e limitam a sua mobilidade, que fica muitas vezes sujeita a disponibilidade dos 

familiares para os levar e buscar. 
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Como se pode constatar na Figura 3.29, a generalidade das escolas do 2º, 3º ciclos, ensino 

secundário e universitário do concelho da Maia (níveis de ensino em que os alunos são mais 

independentes na realização das suas deslocações diárias), encontram-se localizadas em áreas 

inseridas por medidas do PMAT Mais ou por zonas propostas para a implementação de medidas 

moderadoras de circulação, pelo que não se justifica a proposta de medidas suplementares. 

Nas imagens seguintes apresenta-se um exemplo de intervenção junto ao agrupamento de 

escolas de Castêlo da Maia. 

 

Figura 3.58 – Travessias de peões no acesso ao agrupamento de escolas de Castêlo da Maia (antes) 

 

Figura 3.59 – Travessias de peões no acesso ao agrupamento de escolas de Castêlo da Maia (depois) 
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Em seguida apresentam-se intervenções-tipo passíveis de mitigar as descontinuidades pedonais e 

promover uma maior segurança rodoviária nos acessos aos equipamentos de ensino: 

 Projetar adequadamente as travessias de peões; 

 Introdução de elementos moderadores da circulação nas imediações dos estabelecimentos de 

ensino. 

Projetar adequadamente as travessias de peões 

A localização das passadeiras deve responder às necessidades dos peões, pelo que a sua 

localização deverá, efetuar-se no percurso por estes “desejado”, minimizando as distâncias a 

percorrer para o atravessamento. 

 

Fonte: Coleção de Brochuras técnicas/temáticas, IMT, março 2011 

Figura 3.60 – Posicionamento do atravessamento pedonal 

 

Relativamente ao desenho das passagens de peões deverá ter-se em consideração um conjunto 

de boas praticas, bem como a legislação
3
 em vigor que recomenda o rebaixamento do lancil dos 

passeios em toda a extensão das passagens de peões ao nível da rede rodoviária para uma altura 

não superior a 0,02 metros. As dimensões recomendáveis para a conceção de passagens de 

peões encontram-se na Figura 3.43. 

                                                        
3
 Decreto-Lei nº 163/2006, de 8 de agosto  
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Fonte: Coleção de Brochuras técnicas/temáticas, IMT, março 2011 

Figura 3.61 – Posicionamento do atravessamento pedonal 

De referir que as recomendações apresentadas são aplicáveis com a criação de percursos 

acessíveis como descrito em 3.4.1.4 e em zonas de acalmia de tráfego.  

Introdução de elementos moderadores da circulação 

Com a introdução de elementos moderadores de circulação pretende-se reduzir a velocidade por 

parte dos automobilistas e, desta forma tornar o ambiente rodoviário mais seguro, podendo ser 

aplicadas não só junto a equipamentos escolares como nas imediações de outros equipamentos 

coletivos (pavilhões desportivos, piscinas, centros de saúde) ou em zonas com elevados fluxos 

pedonais. 

Recomenda-se assim a implementação de intervenções conjugadas ao nível da limitação da 

velocidade de circulação e da atribuição de prioridade aos modos suaves de deslocação, através 

de soluções de desenho urbano (elementos físicos de acalmia de tráfego) e de pré-sinalização de 

aviso. 

A aplicação destas tipologias de intervenção varia em função das caraterísticas dos vários 

ambientes urbanos e tem a capacidade de adaptar o comportamento do condutor ao espaço que 

atravessa, contribuindo para as adequadas condições de segurança de todos. Do conjunto de 

medidas que poderão ser implementadas neste domínio salientam-se: 

 Deflexões verticais: plataformas elevadas, nas interseções ou em secção, pré-avisos, 

travessias pedonais sobrelevadas (Fotografia 3.4 e Fotografia 3.5), almofadas ou speed 

cushions (Fotografia 3.6) e lombas (Fotografia 3.7); 
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Fonte: Coleção de Brochuras técnicas/temáticas, T (2011) 

Fotografia 3.4 – Exemplo de travessia 
pedonal sobrelevada (1) 

Fonte: Coleção de Brochuras técnicas/temáticas, T (2011) 

Fotografia 3.5 – Exemplo de 
travessia pedonal sobrelevada (2) 

  

Fonte: www.saferoads.com.au 

Fotografia 3.6 – Exemplo de almofada ou speed 
cushion 

Fonte: www.saferoads.com.au 

Fotografia 3.7 – Exemplo de 
lomba 

 Semáforos de controlo da velocidade, normalmente aplicados em vias distribuidoras 

principais e em particular em eixos de atravessamento de localidades; 

 Elementos semióticos indicativos da aproximação de travessias de peões, como por 

exemplo diferenciações na cor do pavimento (Fotografia 3.8) e sinalização vertical informativa 

da presença de passagens de peões (Fotografia 3.9). 

  

 

Fotografia 3.8 – Exemplo de 
diferenciação da cor do pavimento na 

aproximação a uma passadeira 

Fonte: www.saferoads.com.au 

Fotografia 3.9 – Sinalização vertical 
indicativa de passagem de peões 
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3.5. PLANO DE ESTACIONAMENTO 

3.5.1. Síntese do Diagnóstico 

O estacionamento é uma das componentes vitais da funcionalidade de qualquer área urbana, 

devendo a sua oferta e regime de exploração resultar da interação entre usos do solo e oferta do 

sistema de transportes. 

Este “subsistema” constitui-se assim como uma componente importante do sistema de transportes 

municipal, enquanto um elemento regulador da utilização do transporte individual, dando um 

contributo importante para a alteração de comportamentos em prol de padrões de mobilidade mais 

sustentáveis – objetivo deste plano. 

A quantidade e regime de estacionamento constituem-se como um “instrumento” de qualificação 

das áreas urbanas e incentivo à utilização do transporte público.  

A análise realizada permitiu diagnosticar vários problemas na relação entre a oferta e a procura de 

estacionamento, traduzida pela existência de uma percentagem relevante de procura de 

estacionamento de cariz ilegal em algumas zonas do concelho, nomeadamente o Centro da Maia, 

Águas Santas e Castelo da Maia. 

Do diagnóstico realizado importa reter: 

 A cidade da Maia é o único local do concelho onde existe estacionamento tarifado na via 

pública (período diurno, entre as 8h00 e as 20h00), numa proporção de cerca de 41 lugares 

para cada 1 000 habitantes; 

 O índice de estacionamento ilegal na via pública é de aproximadamente 20% no período diurno 

e de 23% no período noturno; 

 A forte componente residencial que, de uma forma geral, se verifica no Concelho da Maia é 

expressa pelos índices de ocupação noturna (rácio entre a procura de estacionamento 

instalada no período noturno e a oferta disponível), que são na sua maioria são superiores aos 

índices de ocupação diurna. Como se pode constatar na Figura 3.62 e Figura 3.63 os índices 

de ocupação diurna mais significativos (superiores a 1) apenas em Águas Santas (zona 110) e 

Pedrouços (zona 104). No período noturno registam-se índices significativos (superiores a 1) 

num conjunto mais alargado de zonas localizadas nas freguesias de Águas Santas (zonas 107 

e 110), de Pedrouços (zonas 101,102 e 104), de Moreira (zonas 138 e 142), Vila Nova da 

Telha (zona 143), de Gueifães (zonas 152 e 162), de Vermoim (zonas 150, 154 e 156) e da 

Maia (zona 149); 

 Nos aglomerados de Moreira, Vila Nova da Telha e Gueifães constata-se que os índices de 

ocupação de estacionamento ilegal estão essencialmente associados à procura residencial e 

decorrem sobretudo da falta de ordenamento da oferta na via pública, sendo que apesar de se 

tratar de estacionamento ilegal, na generalidade este não perturba a circulação e o 

desempenho viário das vias, não se constituindo como um verdadeiro problema. Já em 
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Pedrouços e Águas Santas para além de um elevado índice de ocupação noturna, regista-se 

ainda um forte índice de ocupação diurna em algumas zonas; 

 

Fonte: Levantamentos de estacionamento 

Figura 3.62 – Índices de ocupação diurna e noturna, por zona 

 

Fonte: Levantamentos de estacionamento 

Figura 3.63 – Procura de estacionamento ilegal diurna e noturna, por zona 

 Em Pedrouços e Águas Santas constata-se que são os dois únicos aglomerados do concelho 

em que o rácio oferta/ procura é deficitário, pelo que a procura excede a oferta disponível no 

período diurno e no período noturno, como se pode constatar na Figura 3.64; 
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Fonte: Levantamentos de estacionamento 

Figura 3.64 – Rácio oferta/ procura de estacionamento 

 A rotação de estacionamento varia significativamente nas áreas analisadas, com tempos 

médios de permanência a situarem-se entre cerca de 90 min (Águas Santas) e cerca de 45 min 

(Avenida Visconde Barreiros e Rua Simão Bolívar, no centro da Maia); 

 Junto às interfaces de transportes verifica-se que em apenas duas o estacionamento é tarifado 

(Aeroporto e Fórum Maia). Nas restantes interfaces verificam-se níveis de procura muito 

diferenciados, registando-se uma procura superior à oferta no Parque Maia, Botica e Pedras 

Rubras e a existência/disponibilização de parques; 

 Junto às restantes estações de Metro as taxas de ocupação são muito reduzidas. 

3.5.2. Conceito de intervenção 

A proposta de intervenção delineada procura atender às necessidades dos diferentes utilizadores 

do sistema (residentes, visitantes e empregados), bem como contribuir para os objetivos gerais do 

plano de equilibrar a utilização do transporte individual e de promoção de padrões de mobilidade 

mais sustentáveis. Assim, e atendendo ao diagnóstico efetuado, o conceito de intervenção 

delineado têm em consideração as seguintes linhas de orientação: 

 Alargamento da área de estacionamento tarifado no centro da cidade da Maia; 

 Criação de áreas de estacionamento tarifado nas vias com maior dinamismo comercial e de 

serviços e nas ruas envolventes, com o objetivo de aumentar a rotação do estacionamento 

nestas vias e disponibilizar oferta de estacionamento para os utilizadores do comércio 
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(aglomerados de Águas Santas, Pedrouços, Pedras Rubras e Castêlo da Maia) e nas 

imediações de importantes polos de emprego (Zona de Pedras Rubras); 

 Organização e formalização da oferta de estacionamento à superfície nos principais polos 

empregadores do concelho; 

 Tarifação do estacionamento junto aos principais polos empregadores; 

 Tarifação de parques de estacionamento nas interfaces onde se regista maior pressão. De 

referir que para impedir que o estacionamento ilegal prolifere para os arruamentos urbanos 

circundantes, propõem-se a tarifação dos arruamentos na envolvente a alguns destes 

interfaces, por forma a garantir o encaminhamento da procura para estes parques. 

 

Figura 3.65 – Conceito de intervenção para o sistema de estacionamento  

3.5.3. Propostas de intervenção 

3.5.3.1. Alargamento da área de estacionamento tarifado no centro da cidade da Maia 

Atualmente o estacionamento de curta duração resume-se essencialmente ao centro da cidade da 

Maia, correspondendo a uma área que abrange 25 arruamentos e cerca de 1 500 lugares. 

Contudo, constataram-se situações recorrentes de estacionamento ilegal nas imediações das 

áreas tarifadas existentes, em arruamentos próximos das áreas de maior dinamismo comercial e 

em zonas onde se considera que o estacionamento deverá ser preferencialmente de curta 

duração. 
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Às zonas a tarifar, que se apresentam em detalhe na Figura 3.66, deverá ser aplicado o 

regulamento de estacionamento existente, o qual se considera adaptado aos objetivos que se 

pretendem alcançar. 

 

Figura 3.66 – Áreas de expansão tarifária no centro da Maia 

Como principais áreas de expansão tarifária, citam-se as seguintes: 

 Zona a sul do Estádio Municipal da Maia, estruturada pela Av. Luís de Camões, Rua da Laje e 

Av. Vasco da Gama/Rua António Joaquim da Silva e limitada a sudeste pela Rua S. Romão de 

Vermoim, onde o estacionamento ilegal predomina e os índices de ocupação diurna são 

elevados (0,71 a 0,86); 
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 Zona situada entre a Av. Visconde Barreiros e a Via Periférica da Maia, limitada a este pela Av. 

Novo Rumo (índices de ocupação diurna situados entre 0,68 e 0,71); 

 A sul da Avenida Periférica da Maia, onde há incidência de algum comércio e de serviços, 

designadamente os serviços de segurança social e o McDonalds (ocupação diurna superior a 

60% da oferta disponível)  ; 

Importa, porém, salvaguardar os moradores nestes bairros, onde apesar de durante o dia o 

estacionamento abusivo disseminar, existe um forte cariz residencial, pelo que lhes deve ser dado 

o direito de estacionar livremente por meio da obtenção de um dístico de residência por viatura, 

com um encargo mensal marginal e com agravamento para os que possuam segunda viatura, tal 

como já acontece atualmente. 

3.5.3.2. Criação de áreas de estacionamento tarifado em Águas Santas, Pedrouços, Pedras 

Rubras e Castêlo da Maia 

À exceção dos locais onde se situam as grandes superfícies comerciais, cuja localização é 

relativamente periférica face ao centro dos aglomerados urbanos, as zonas comerciais de 

proximidade no concelho estão integradas em zonas residenciais consolidadas ou na 

proximidades destas. 

Como tal, constatou-se que existem várias zonas em que uma parte significativa do 

estacionamento é ocupada por residentes, limitando a oferta de curta duração. No caso de Águas 

Santas e Pedrouços verificam-se elevados índices de ocupação diurna e índices de 

estacionamento ilegal elevados e no Castêlo da Maia índices de estacionamento ilegal relevantes. 

Face ao exposto, considera-se prioritária a introdução do estacionamento tarifado em Águas 

Santas (Figura 3.67) e Pedrouços (Figura 3.68), podendo optar-se pela introdução no Castêlo da 

Maia numa segunda fase (Figura 3.69). 

O diagnóstico realizado na Fase 1 permite retirar algumas conclusões relativamente ao tipo de 

procura de estacionamento que existe nos aglomerados urbanos de Águas Santas e Pedrouços. 

Estes encontram-se espelhados na análise da rotação de estacionamento na Rua Nova do Corim, 

em que se identificam níveis de procura próximos da capacidade máxima em alguns momentos do 

dia e tempos médios de permanência inferiores a 1,5 horas. Acrescem os elevados índices de 

ocupação diurna (0,85 a 1,18) e a densidade de procura ilegal aí existente, o que conduz à 

intenção da tarifar o estacionamento nesta área. 

Assim, a introdução de estacionamento pago de curta duração numa área estruturada pela Rua 

Nova do Corim, Rua do Calvário, Rua do Mosteiro e Rua Dom Afonso Henriques (estas três 

últimas vias de distribuição secundária, ou seja, distribuidoras de tráfego ao nível do setor urbano 

onde se localizam) permitiria combater os problemas descritos. 
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Figura 3.67 – Área a tarifar em Águas Santas 

Importa ainda referir que a Rua Dom Afonso Henriques se afigura um local de particular 

concentração de acidentes rodoviários, tendo-se registado diversos atropelamentos e dois pontos 

negros. Ora, é sabido que este tipo de acidentes tem, em muitos casos, como causa as deficientes 

condições de visibilidade originadas pelo estacionamento (ilegal ou abusivo, em determinadas 

situações), pelo que a implementação de estacionamento tarifado neste arruamento, combinado 

com a implementação de elementos dissuasores do estacionamento abusivo e reforço da 

fiscalização, contribuindo ainda para a promoção da segurança das deslocações. 

Proposta semelhante apresenta-se para os principais arruamentos comerciais de Pedrouços, onde 

se regista uma forte pressão de estacionamento ilegal diurno (1,48) e noturno (entre 1,21 e 1,8). 

Esta situação decorre essencialmente da necessidade de formalizar a oferta de estacionamento 
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na via pública, pelo que como medida complementar se considera que se deve proceder ao seu 

ordenamento, propondo-se medida semelhante para Águas Santas.  

Na Figura 3.68 apresenta-se uma proposta dos arruamentos a tarifar no núcleo de Pedrouços. 

 

Figura 3.68 – Identificação das Áreas a tarifar em Pedrouços 

No caso de Castêlo da Maia (Figura 3.69) os problemas de estacionamento não são tão graves 

como os apontados para a Maia e Águas Santas, como patenteia a análise da rotação de 

estacionamento realizada para a Via Diagonal, onde as taxas de ocupação são menores. Contudo, 

na proximidade da EN14 (Via Eng.º Belmiro Mendes de Azevedo, Rua da Estação, Avenida José 

da Silva Soares) a pressão de estacionamento nos arruamentos é visível e pode ser mitigada 

através da introdução de um sistema tarifário dissuasor do estacionamento abusivo e de longa 

duração. 

Situação semelhante é observada a norte na Rua das Oliveiras e na Av. Carlos de Oliveira 

Campos, vias secundária e de distribuição local, respetivamente, para as quais se propõe também 

a introdução de um sistema tarifário similar aos restantes. 
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Figura 3.69 – Identificação das Áreas a tarifar em Castêlo da Maia 

Relativamente a Pedras Rubras, trata-se de um aglomerado de pequena dimensão que apresenta 

uma ocupação urbana dispersa, sendo que os problemas de estacionamento decorrem da 

presença do Aeroporto Internacional Francisco Sá Carneiro.  

A existência de um parque de estacionamento tarifado junto a este aeroporto origina uma forte 

procura legal e ilegal nas imediações, incluindo no parque de estacionamento da estação de 

Botica, cuja proposta efetuada no PMS Maia é para tarifar (ver ponto 3.5.3.5). No sentido de 

reduzir a procura ilegal, promover a rotatividade e garantir a oferta para os residentes a proposta é 

para tarifar nas seguintes vias: Avenida do Aeroporto, Rua de Pedras Rubras, Rua da Botica e 

Rua dos Verdes. 
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Com o objetivo de reduzir a procura ilegal verificada recomenda-se ainda o ordenamento do 

estacionamento na envolvente ao aeroporto e colocação de sinalização vertical e horizontal, bem 

como na Rua da de Pedras Rubras e na Rua Dr. Andrade Dias. Sempre que o espaço disponível o 

permita recomenda-se a colocação de elementos dissuasores que impeçam a prática do 

estacionamento ilegal. 

Parque existente a tarifar

Parque existente tarifado

Arruamento a tarifar

Impedir estacionamento

 

Figura 3.70 – Identificação das Áreas a tarifar em Vila Nova da Telha e Moreira (zona de Pedras 
Rubras) 

A promoção da rotação do estacionamento e da permanência de curta a média duração 

contribuem para garantir o acesso ao comércio e serviços de proximidade, com reduzidos tempos 

de deslocação a pé. Nos casos específicos de Águas Santas e em especial de Pedrouços, esta 

medida contribuirá igualmente para ordenar o estacionamento de cariz residencial, uma vez que 

parte dos problemas observados decorrem de situações motivadas por estacionamento 

residencial, nomeadamente em Pedrouços onde cerca de 1/3 dos residentes mencionou não 

dispor de lugar dentro do lote onde reside, gerando assim uma forte pressão sobre o espaço 

público. 

Este conjunto de intervenções contribuirá para um aumento relativo da atratividade do transporte 

público face ao automóvel e para uma utilização mais regrada deste último. 
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3.5.3.3. Organização e formalização da oferta de estacionamento à superfície na envolvente aos 

principais polos empregadores  

Como referido no relatório de Caraterização e Diagnóstico do PMS da Maia, verifica-se a 

existência de diversos polos empregadores pelo território do município, para área de grande 

acessibilidade rodoviária, mas onde a oferta de transporte coletivo é manifestamente insuficiente, 

pelo que as deslocações se realizam maioritariamente em transporte individual.  

Ainda que em muitas situações o estacionamento ocorra no interior dos lotes privados, constata-

se que em várias zonas este ocorre de forma desordenada na via pública, gerando forte pressão 

no espaço público e, em algumas situações, conflitos com o modo pedonal e com a circulação 

rodoviária. 

Assim, sugere-se a organização e formalização da oferta de estacionamento através da 

delimitação dos lugares e colocação de sinalização, procurando assim minimizar os conflitos 

existentes e, promovendo uma circulação rodoviária e pedonal mais confortável e segura. 

Ex EN 13 – Avenida Dom Mendo 

A Ex- EN13 atravessa um dos principais 

polos de emprego do concelho, onde se 

situam algumas grandes empresas, como 

são os casos das Tintas CIN e da Sonae. 

É importante organizar o estacionamento, 

demarcando-o nos casos onde este seja 

informal e não interfira na circulação 

pedonal ou motorizada, e reprimindo-o 

quando o oposto se verifica. 

Existe um troço, junto ao limite sul do 

Concelho, onde esta via já foi alvo de 

intervenção, dotando o perfil transversal de 

um espaço canal generoso para o peão, 

entendendo-se portanto ser importante 

manter a mesma lógica e proceder a um 

conjunto de intervenções na restante 

extensão que atravessa esta área. 

A disponibilização de estacionamento 

formalizado deve apenas ser equacionada 

nos troços em que a largura em perfil 

transversal o permita (após equacionadas 

as dimensões adequadas aos espaços 

canais destinados ao tráfego motorizado e 

pedonal). 

 

 

Fonte: Adaptado de Google Maps e DHV 
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Vermoim/ Nogueira da Maia 

Em Vermoim e Nogueira da Maia existem 

zonas de cariz industrial onde o 

estacionamento informal é recorrente e tem 

incidência no período diurno, devido à 

concentração de várias indústrias 

instaladas, como é o caso da Sakthi 

Portugal. 

Propõe-se a demarcação do 

estacionamento (largura mínima de 2,5m) 

nos locais em que se garanta uma largura 

de 3,5m por sentido para que não 

condicione a circulação. 

Complementarmente, é importante 

proceder à fiscalização do estacionamento 

abusivo, ou seja, o realizado em locais não 

destinados a esse efeito.  

 

Fonte: DHV 

Moreira da Maia, a sul do Aeroporto 

Internacional Dr. Francisco Sá Carneiro  

À semelhança do proposto nos dois locais 

anteriores, também a sul do Aeroporto 

Internacional Dr. Francisco Sá Carneiro 

existe uma pressão relevante do 

estacionamento sobre a via pública, na 

maioria dos casos nociva para a fluidez do 

tráfego (com destaque para os pesados) e 

segurança das deslocações, pelo que se 

propõe a sua demarcação na via de forma 

a tornar a que a oferta seja formalizada e a 

fiscalização do estacionamento abusivo 

mais eficiente. 

 

Fonte: DHV 

 

3.5.3.4. Tarifação do estacionamento junto aos principais polos empregadores 

Os levantamentos realizados permitem constatar que a maior parte dos polos empregadores 

garantem uma oferta privada de estacionamento para os seus colaboradores, sendo que a 

utilização destes lugares é realizada, na maior parte dos casos, a custo zero. 

Se em algumas zonas não existem ainda problemas em termos de estacionamento (casos das 

zonas industriais), em outras zonas existem problemas evidentes, com consequências ao nível da 

pressão exercida no espaço público (exemplo Nogueira da Maia), colocando-se em algumas 

situações problemas de segurança rodoviária (exemplo ex-EN 13). 

A opção pelo automóvel nas deslocações pendulares tem implicações significativas na qualidade 

do espaço urbano, mas sobretudo no aumento do congestionamento da rede rodoviária concelhia 

e supramunicipal (veja-se exemplo da Via Norte). 
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A opção pela tarifação do estacionamento junto aos principais polos empregadores prende-se com 

a necessidade agir sobre o controlo da utilização do TI. Pela natureza da medida, considera-se 

importante que, antes da sua aplicação, se realizem ações de sensibilização junto das empresas 

com o objetivo de acolherem a procura que não poderá vir a ser suprida após o reordenamento: 

de forma direta acolhendo estacionamento nos seus lotes, ou através de outras medidas de 

incentivo à transferência modal. 

Naturalmente, o incentivo à transferência modal deve ser acompanhado da introdução de 

alternativas para os utilizadores do TI pelo que, a montante, é importante apostar na melhoria da 

oferta de TC que garanta bons níveis de cobertura destas áreas. Este aspeto reporta-se ao Plano 

de Transportes Públicos Coletivos, que será desenvolvido adiante (subcapítulo 3.7 do presente 

relatório). 

3.5.3.5. Estacionamento junto às interfaces 

O diagnóstico realizado permitiu constatar que todas as interfaces de transporte de 1º e 2º nível 

(estações do metro do porto e estações ferroviárias), disponibilizam estacionamento do tipo Park & 

Ride (P&R), sendo que em várias interfaces a oferta é insuficiente face à procura registada. 

Por outro lado, constatou-se que a política de tarifação não é coerente, sendo tarifados apenas os 

parques do aeroporto Internacional Dr. Francisco Sá Carneiro e do Fórum Maia, o que conduz a 

que os utilizadores se desloquem para interfaces próximas onde a oferta de estacionamento não é 

tarifada, originando situações de estacionamento ilegal na via pública. 

No sentido de garantir a coerência da política de estacionamento sugere-se a tarifação dos 

parques de estacionamento existentes junto a algumas interfaces, nomeadamente: Parque Maia, 

Botica, ISMAI e Castelo da Maia. 

Nas interfaces do ISMAI e de Castelo da Maia, as propostas de tarifação encontram-se 

associadas à proposta de implementação de estacionamento tarifado no centro destes 

aglomerados urbanos e que, face à proximidade destas interfaces, poderia conduzir a um aumento 

generalizado da procura caso persista oferta não tarifada nestes parques.  

Esta política tarifária deverá ser diferenciada da praticada nos centros urbanos, uma vez que 

nestes últimos se pretende promover o estacionamento de curta duração, contrariamente às 

interfaces onde importa privilegiar o estacionamento do tipo Park & Ride (de longa duração).  

Uma vez que se trata de uma ocupação de longa duração, defende-se a implementação de uma 

tarifa especial de interface com duração diária / semanal ou de 30 dias para os utilizadores 

regulares do TC. 

Um outro aspeto importante prende-se com a fiscalização eficaz do estacionamento junto a estas 

infraestruturas, procurando evitar o estacionamento ilegal e, no futuro, o não pagamento de 

estacionamento. 
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Note-se que a implementação da tarifação do estacionamento deve ser acompanhada de um 

conjunto de medidas complementares, nomeadamente: 

 Articulação com os operadores de transporte coletivo rodoviário para a coordenação da oferta 

de serviços de adução às estações, por forma a fomentar a transferência modal dos 

utilizadores de TI para os transportes públicos; 

 Implementar campanhas de sensibilização da população residente das motivações associadas 

à tarifação dos parques de estacionamento nas interfaces; 

 Articulação com o Metro do Porto quanto à implementação da medida, dado que a 

generalidade destes parques de estacionamento estão sobre gestão desta entidade. 

3.6. PLANO DE LOGÍSTICA URBANA 

3.6.1. Síntese do Diagnóstico 

O transporte das mercadorias para abastecimento e funcionamento regular da cidade é tão 

importante como o transporte de pessoas. O abastecimento dos estabelecimentos comerciais é 

um aspeto crítico para o funcionamento das cidades, acarretando impactes significativos na fluidez 

do tráfego rodoviário, uma vez que é frequente a existência de situações ilegais associadas a 

estas operações. 

Neste contexto, a necessidade de estacionamento dos veículos para as operações de 

carga/descarga de mercadorias, em paralelo com a impossibilidade de construção de espaços 

privados para estas operações na maioria dos estabelecimentos de comércio a retalho existentes, 

justifica a provisão de espaços públicos adaptados, e a concessão de privilégios na sua utilização, 

acompanhada de regras claras quanto aos limites da utilização desses espaços por cada 

operação de carga/descarga. 

Na Maia não existe nenhum regulamento de cargas e descargas que conduza a uma gestão mais 

eficiente desta atividade. Verificou-se ainda na fase de diagnóstico que os espaços dedicados a 

estas operações são insuficientes no interior da cidade, pelo que se registam diversas situações 

de estacionamento ilegal associado a esta atividade. 

Um outro aspeto importante prende-se com o facto de se ter constatado na fase de caraterização 

e diagnóstico que as operações de cargas e descargas e de estacionamento de veículos pesados 

não se constituir como um problema para a generalidade das empresas localizadas no concelho 

da Maia
4
.  

Para além das questões de micrologística mencionadas importa atender ao facto da Maia ser um 

concelho com uma componente fortemente industrial existindo duas áreas industriais de grande 

dimensão (Maia I e Maia II) e diversos polos de concentração de indústrias disseminados pelo 

concelho, os quais geram intensos fluxos de veículos ligeiros associados às deslocações dos 

colaboradores, bem como de veículos pesados, destacando-se como principais eixos associados 

ao tráfego de pesados os eixos da EN14 e da Ex-EN13.  

No eixo da Estrada Nacional 14 esta situação é atenuada pelo facto de boa parte das empresas e 

industrias estarem nas suas imediações do mesmo e asseguradas por vias promovidas para 

essas funções, sendo o impacte destes fluxos de pesados mais significativos no atravessamento 

                                                        
4
 Ver capítulo 9 do Relatório de Caraterização e Diagnóstico do PMS Maia. 
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do núcleo urbano do Castêlo da Maia. No Eixo da Ex-EN13, a situação tem um impacte mais 

relevante tendo em conta a desclassificação hierárquica da via para uma função de distribuição 

local com atravessamento dos fluxos logísticos pelo núcleo urbano de Moreira, onde existe uma 

forte componente residencial em torno desta via. As intensidades de fluxos de tráfego pesado são 

apresentadas na Figura 3.70. 

 

Fonte: Modelo de tráfego 

Figura 3.71 –Volume do tráfego de pesados  

Apesar das boas acessibilidades rodoviárias do concelho, constata-se que algumas das vias 

secundárias são utilizadas em alternativa às autoestradas com o objetivo de reduzir os custos de 

transporte, gerando-se assim fluxos significativos em vias sem caraterísticas para os comportar, 

casos da Ex- EN 13 e da EN 14.  
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De notar que a maioria da atividade logística da empresas localizadas no concelho da Maia se 

encontra ancorada no transporte rodoviário, ainda que o transporte marítimo se constitua como um 

modo para o transporte de produtos com origem ou destino no Norte da Europa e noutros 

continentes, movimentados no Porto de Leixões. O modo ferroviário desempenha um papel pouco 

representativo no transporte de mercadorias no concelho. 

Por fim, importa reter que no concelho da Maia está prevista a concretização de plataformas 

logísticas com impactes a nível do sistema logístico regional, designadamente a plataforma do 

porto de Leixões (em fase de construção) e a plataforma urbana Maia/ Trofa (prevista no Portugal 

Logístico).  

 

Fonte: Portugal Logístico, MOPTC 

Figura 3.72 – Plataformas logísticas no concelho da Maia 

Relativamente à Plataforma Logística do Porto de Leixões (que se encontra em construção) 

pretende-se que seja uma área de atividades logísticas multimodal especialmente criada para dar 

apoio ao porto de Leixões, em articulação com a plataforma logística da Maia/Trofa que se deverá 

constituir como um centro de distribuição multimodal da zona norte de Portugal. Com a sua 

concretização prevê-se o melhoramento da operacionalidade da zona de Leixões, melhorando o 

ordenamento urbanístico e a logística dos fluxos de transportes. 

 

 

Fonte: Portugal Logístico, MOPTC 

Figura 3.73 – Plataforma logística do Porto de Leixões (Gatões/Guifões) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_de_Leix%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Plataforma_Log%C3%ADstica_da_Maia/Trofa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Leix%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
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Fonte: Portugal Logístico, MOPTC 

Figura 3.74 – Plataforma logística do Porto de Leixões (Gonçalves) 

Destacam-se como principais funcionalidades desta plataforma: uma área logística multifunções, 

uma área logística especializada, uma área logística de transformação, uma área logística 

monocliente, um terminal intermodal ferro-rodo e um terminal intermodal marítimo-rodo e marítimo-

ferro e serviços de apoio a empresas e veículos. 

A plataforma urbana Maia/ Trofa prevista no Portugal Logístico foi concebida para dar apoio 

logístico à área metropolitana do Porto, sendo também um complemento logístico ao porto de 

Leixões. Tem como objetivo potenciar o desenvolvimento da economia local e da região, 

reorganizando também, os fluxos logísticos provenientes da região litoral norte de Portugal, Galiza 

e Beira Alta e esta vocacionada para se constituir como um grande centro de distribuição da Área 

Metropolitana do Porto. 

As principais funcionalidades desta plataforma são: 

 Área logística multifunções 

 Área logística especializada 

 Área logística de transformação 

 Área logística monocliente 

 Terminal intermodal ferro-rodo 

 Serviços de apoio a empresas e veículos 
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Fonte: Portugal Logístico, MOPTC 

Figura 3.75 – Plataforma logística Maia/ Trofa 

Estas duas infraestruturas constituir-se-ão como importantes polos geradores/atractores de 

viagens, perspetivando-se o crescimento dos volumes de tráfego nas principais vias de acesso, 

nomeadamente no que concerne ao tráfego de veículos pesados. 

Para além destas duas plataformas logísticas foi concretizado recentemente o Centro Logístico de 

Carga Aérea do Aeroporto Internacional Francisco Sá Carneiro com o objetivo de “aumentar a 

capacidade atual de processamento da carga aérea e concentrar as operações num mesmo local, 

agilizando-as e reduzindo substancialmente os tempos envolvidos”.  

 

Fonte: Portugal Logístico, MOPTC 

Figura 3.76 – Centro de carga aérea do aeroporto Francisco Sá Carneiro 
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3.6.2. Conceito de intervenção 

As recomendações a este nível incidem essencialmente sobre as seguintes tipologias de medidas: 

 Alargamento das áreas afetas a estas operações nos principais núcleos urbanos de Maia, 

Águas Santas e Castêlo da Maia, nas áreas de maior concentração de comércio e serviços; 

 Regulamentação das operações de cargas e descargas e da circulação de veículos pesados e 

de veículos de mercadorias de maior dimensão; 

 Introdução de veículos de menor dimensão na distribuição urbana; 

 Encaminhar o tráfego de pesados para vias da rede rodoviária principal 

3.6.3. Propostas de Intervenção 

3.6.3.1. Alargamento das áreas afetas a operações de cargas e descargas 

Pelo que foi possível apurar, atualmente a provisão de lugares destinados a estas operações no 

município da Maia efetua-se por solicitação dos lojistas ou de empresas instaladas e tem em conta 

a perceção da necessidade de lugares reservados mediante as atividades comerciais existentes 

por parte da Câmara Municipal da Maia. 

Relativamente ao abastecimento e geração de viagens de veículos de mercadorias por parte das 

principais superfícies comerciais e industrias instaladas constatou-se que na generalidade existem 

lugares dedicados no interior dos lotes, sendo poucas a exceções a esta situação, pelo que não se 

considera prioritário agir a este nível. 

No que concerne às atividades relacionadas com a distribuição urbana existe falta de informação 

relativa às necessidades específicas de abastecimento do comércio e serviços instalados, como 

por exemplo número de abastecimentos diários, horários preferenciais, quantidades de 

mercadorias carregadas/descarregadas por abastecimento, pelo que não é possível traçar um 

perfil logístico das diferentes áreas urbanas do concelho. Acresce que as necessidades de 

abastecimento são diferenciadas em função da tipologia de estabelecimentos, pelo que as 

caraterísticas dos veículos e frequência dos abastecimentos são diferenciadas. 

Pelo que foi possível apurar no concelho da Maia, os estabelecimentos instalados recebem as 

suas mercadorias diretamente através de empresas de distribuição, resultando em mais 

fornecedores para cada cliente, causando muitas vezes viagens de veículos só parcialmente 

carregados, ou transportadas pelos proprietários das empresas de comércio e serviços, causando 

fortes pressões no espaço público. 

Uma medida importante para mitigar as pressões atualmente existentes prende-se com a proposta 

de alargamento das zonas de cargas e descargas, uma vez que o número de lugares atribuídos 

atualmente a estas operações na cidade da Maia e nos aglomerados urbanos de Águas Santas e 

Castêlo da Maia se considera insuficiente.  
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Na ausência de informação relativa às necessidades específicas de abastecimento do comércio e 

serviços, recorreu-se à informação relativa à localização das áreas centrais (solo urbanizado) e as 

áreas centrais previstas (solo de urbanização programada) no Plano Diretor Municipal da Maia 

(Janeiro de 2009), como ponto de partida para a identificação das zonas que mais carecem de 

implementação de locais de apoio às operações de carga e descarga que ocorrem na via pública.  

Como refere o PDM, nas áreas centrais existentes pretende-se “uma maior qualificação e 

disponibilização de espaço público e o incremento de funções comerciais e de serviços, sem 

prejuízo da indispensável manutenção da função habitacional”.  

Também nas áreas centrais previstas se pretende “fomentar a instalação de atividades terciárias”, 

bem como “uma maior qualificação e disponibilização de espaço público, devendo ser criadas 

boas condições para a circulação pedonal.” 

No centro da Maia existem arruamentos onde as operações de cargas e descargas se dão em 

locais não reservados, resultando em constrangimentos à circulação dos diversos modos, como se 

ilustra na Fotografia 3.10 e na Fotografia 3.11. 

Ora, pretendendo-se descongestionar o espaço, libertando-o não só para uma maior fluidez do 

tráfego motorizado, como também para a circulação pedonal, importará alargar o número de locais 

reservados a atividades logísticas, adicionalmente aos existentes. 

  

Fonte: Levantamentos de estacionamento 

Fotografia 3.10 – R. José Rodrigues da 
Silva Júnior 

Fonte: Levantamentos de estacionamento 

Fotografia 3.11 – Rua Simão Bolívar 

A Figura 3.77 apresenta uma proposta de expansão das áreas destinadas a cargas e descargas, 

justificando-se em alguns dos casos a localização em ambos os lados da via (zonas de maior 

densidade de comércio e serviços) e noutros apenas em um dos lados. 
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Figura 3.77 – Proposta de alargamento dos lugares reservados a cargas e descargas - cidade da Maia 

Aproveitando a proposta de tarifação de estacionamento em Águas Santas e Castêlo da Maia, 

considera-se que se deverá aproveitar a intervenção para reservar lugares destinados a estas 

operações nestes aglomerados urbanos. 

Sem prejuízo de alocação de outros lugares que se venha a considerar pertinente, os quais 

deverão ser reservados em função de necessidades específicas geradas por estabelecimentos 

comerciais, propõe-se a reserva dos lugares de acordo com o esquematizado na Figura 3.78 e na 

Figura 3.79. 
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Figura 3.78 – Proposta lugares reservados a cargas e descargas – Águas Santas 
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Figura 3.79 – Proposta lugares reservados a cargas e descargas – Castêlo da Maia 

Complementarmente, é fundamental reforçar a fiscalização do estacionamento ilegal e abusivo, 

que tem particular incidência no centro da Maia e é muitas vezes consequência de veículos 

pesados que estacionam em segunda fila ou em locais indevidos. 

Não obstante se entender que as considerações tecidas se revestem de importância para 

combater os problemas atualmente existentes relativos à distribuição de mercadorias em meio 

urbano recomenda-se, para um correto dimensionamento das zonas de alargamento propostas, a 

elaboração subsequente de um estudo especializado que permita aferir as necessidades 

específicas das atividades económicas instaladas e respetivas condições de acesso. 
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Apesar de falta de informação, o conhecimento adquirido pela equipa no que concerne à oferta 

destes espaços existente e à densidade de comércio e serviços permite apontar para a 

necessidade de reforço da oferta de lugares destinados a estas operações nos centros dos 

principais aglomerados urbanos do concelho, com carater prioritário para a cidade da Maia, Águas 

Santas e Castêlo da Maia de acordo com as propostas apresentadas. 

Contudo, o PDM do Município da Maia estabelece, além das áreas centrais existentes que 

correspondem aos centros urbanos da cidade da Maia, de Castelo da Maia e de Águas Santas, 

uma área central prevista em Moreira. Faz-se, portanto, ressalva à necessidade futura de nesta 

área (e noutras que possam entender-se relevantes) prever locais adicionais reservados a 

atividades logísticas, que devem no seu conjunto reger-se por uma regulamentação das 

operações de cargas e descargas para o município. 

3.6.3.2. Regulamentação das operações de cargas e descargas e da circulação de veículos 

pesados e de veículos de mercadorias de grande dimensão 

No sentido de acautelar que esta atividade ocorre em lugares reservados para este efeito, não 

perturbando a circulação de veículos, e desta forma evitar ocorrência de situações de 

estacionamento ilegal, considera-se importante a regulamentação destas operações. 

A provisão de tempos e espaços destinados para as cargas/descargas deve ser feita 

considerando os desejos de eficiência económica do comerciante e do distribuidor, mas também, 

a eficiência da cidade e do seu sistema de mobilidade em geral.  

Os lugares destinados a estas operações devem estar devidamente assinalados e propõem-se a 

limitação destas operações ao período máximo de 30 minutos, no sentido de promover uma maior 

rotação dos veículos parqueados nestes lugares. 

Importa referir que no âmbito da elaboração do PMS da Maia não foi possível realizar um estudo 

detalhado sobre as necessidades reais de abastecimento dos estabelecimentos comerciais 

localizados zona central da cidade da Maia onde a pressão sobre o espaço público é maior, nem 

determinar os períodos de maior solicitação. Ainda que este não seja um instrumento 

indispensável para a elaboração do regulamento, considera-se que o mesmo se constitui como um 

importante instrumento para o aprofundamento do conhecimento das necessidades logísticas dos 

estabelecimentos de pequena dimensão, permitindo obter informação que permite aferir com 

maior rigor as necessidades existentes e monitorizar a sua evolução futura do sistema, pelo que 

se recomenda a sua elaboração. 

Apenas no caso especifico da cidade da Maia, considera-se que poderá vir a justificar-se a 

introdução de alguns instrumentos adicionais de gestão da oferta de espaços e da própria procura, 

como por exemplo a implementação de um período máximo gratuito para a realização destas 

operações ou afetação exclusiva de alguns espaços a esta função em apenas alguns períodos do 

dia, pelo que deverá proceder-se à elaboração de um regulamento que defina regras para a 

execução destas operações. 

Ainda no caso específico deste centro urbano considera-se que estas operações poderão ser 

restringidas a períodos limitados do dia, por exemplo entre as 10h e as 12h e entre as 14h e as 

16h. 
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Note-se que a cidade da Maia se constitui como principal centro urbano do concelho, estimando-

se que concentre cerca de 45% dos estabelecimentos comerciais com necessidades de 

abastecimento do concelho
5
. 

Complementarmente sugere-se o condicionamento da circulação de veículos pesados na cidade 

da Maia e Castêlo da Maia (neste segundo aglomerado de acordo com o descrito no ponto 3.6.4 

do presente relatório), pela interdição de circulação de veículos de pesados e de veículos de 

mercadorias de grande dimensão em períodos horários a definir. Ainda que os períodos possam 

vir a ser aferidos, sugere-se a proibição da circulação no período compreendido entre as 09h00 e 

às 19h00.  

3.6.3.3. Introdução de veículos de menor dimensão e ambientalmente mais eficientes na 

distribuição urbana no centro da Maia 

A zona central da cidade da Maia concentra uma área significativa de vocação pedonal, onde 

existem já diversos arruamentos predominantemente pedonais ou onde o espaço canal é 

partilhado entre este modo e os serviços de transporte público (ver Figura 3.46).  

Acresce que com a proposta de introdução de medidas de moderação de tráfego, nomeadamente 

de zonas 30 (ver Figura 3.46). e das propostas de criação de percursos acessíveis (ver Figura 

3.55), prevê-se a expansão dos arruamentos de vocação pedonal o que condiciona a logística 

associada ao abastecimentos dos estabelecimentos localizados nesta zona. 

Como medida para minimizar os constrangimentos e, simultaneamente contribuir para a melhoria 

da qualidade ambiental do centro urbano (pela redução de emissões e ruído associados ao tráfego 

de mercadorias), propõe-se o recurso a veículos de menor dimensão e menos poluentes para a 

realização o abastecimento urbano.  

Propõem-se assim a criação de um sistema de transporte assente em bicicletas de carga ou em 

motociclos elétricos ou ainda em veículos motorizados de pequena dimensão movidos a energia 

elétrica ou híbridos, que possam gerar menos conflitos com o tráfego pedonal. 

Existem diversos projetos internacionais que pretendem promover a introdução de bicicletas para 

transporte de mercadorias em cidades europeias
6
. 

Esta proposta poderá ser equacionada como experiência piloto a iniciar-se no centro da Maia e 

posteriormente a expandir-se para outras áreas que se venha a considerar relevantes. 

                                                        
5
 Estimativa efetuada pela DHV/Way2go de acordo com os dados dos Quadros de Pessoal do Ministério da Economia relativos às empresas sediadas no 

concelho em 2009. 
6
 Ver site http://federation.cyclelogistics.eu/ 
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Fonte: http://federation.cyclelogistics.eu/ 

Fotografia 3.12 e Fotografia 3.13 – Exemplos de veículos a afetar às operações de cargas e descargas 

3.6.3.4. Encaminhar o tráfego de pesados para vias da rede rodoviária principal 

Como referido anteriormente, o transporte de mercadorias no concelho da Maia assenta 

maioritariamente no transporte rodoviário e uma percentagem menos expressiva no transporte 

marítimo através da utilização do Porto de Leixões. 

O recurso ao modo ferroviário apesar de ser muito vantajoso quer economicamente, quer 

ambientalmente, não se constitui como uma hipótese viável a curto/médio prazo, pois implicaria o 

encaminhamento dos comboios para a Linha do Norte e desta para a Linha da Beira Alta – trajeto 

pouco competitivo em termos de tempos e custos de transporte. Recorda-se que a única travessia 

ferroviária do rio Douro, não comporta o seu atravessamento por comboios de mercadorias. O 

percurso para Norte, através da Linha do Minho e posteriormente da Linha Vigo-Madrid não se 

apresenta como o mais competitivo em termos de custos e tempos nas exportações/importações 

para Espanha. 

Acresce que a concretização da plataforma logística Maia/Trofa deverá traduzir-se no crescimento 

de tráfego, nomeadamente de tráfego de pesados e de veículos de mercadorias. 

Face ao exposto e ainda no que concerne à atividade logística importa garantir: 

 Boas acessibilidades rodoviárias à plataforma logística Maia/Trofa; 

 Implementar medidas que contribuam para o encaminhamento do tráfego de pesados para as 

vias da rede rodoviária principal, com o objetivo de evitar os atravessamentos dos centros 

urbanos, nomeadamente de Castêlo da Maia e Moreira. 

No que concerne à plataforma logística Maia/Trofa importa garantir a sua ligação à rede rodoviária 

fundamental através da construção de um conjunto de vias locais programadas em sede de PDM, 

nomeadamente a Via Estruturante de Leandro (RVP 21), a Via Estruturante da ZIMI (RVP 23) e a 

ligação da Rua Gonçalo Mendes da Maia em Nogueira ao novo nó da A41 designado de Nó do 

Parque Millenium. 

Relativamente às restantes áreas industriais do concelho, estas localizam-se maioritariamente 

junto a nós da rede rodoviária principal, pelo este não se constitui como um objetivo. 

No que se refere ao encaminhamento do tráfego de pesados para vias da rede rodoviária principal 

a medida decorre do facto de atualmente existirem situações de assinalar de atravessamento de 

tráfego de pesados em aglomerados urbanos, nomeadamente em Moreira e Castêlo da Maia, que 
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deverão ser solucionadas pelos impactes ambientais que acarretam e por questões de segurança 

rodoviária. Como referido anteriormente a introdução de portagens em algumas autoestradas 

traduziu-se num acréscimo de tráfego em vias de nível hierárquico inferior. 

Assim, propõem-se a atuação no eixo da Ex-EN 13 junto aos agregados urbanos de Moreira e 

Guardeiras, com intervenção na sua envolvente e na moderação de velocidade de forma a 

melhorar a perceção dos condutores que estão a transitar numa via com funções diferentes de 

uma estrada nacional, bem como na reformulação da sinalização rodoviária que atualmente induz 

a utilização desta artéria para as deslocações extraconcelhias, habilitando desta forma as 

condições para o encaminhamento do tráfego de atravessamento para vias da rede rodoviária 

fundamental. 

Propõem-se assim a reformulação da sinalização rodoviária, pois apesar da desclassificação da 

EN 13 para funções mais intraconcelhias a sinalização, quer vertical, quer horizontal não se 

encontram em consonância com essa função desempenhada pela via. A sinalização de 

encaminhamento a montante encontra-se também desenquadrada, promovendo por esta via 

deslocações extra concelhias em detrimento do encaminhamento para as vias fundamentais. 

Como referido no plano de estacionamento, é igualmente importante avaliar a exequibilidade de 

anular e reformular o estacionamento marginal à via principal e proceder ao seu ordenamento 

assim como no impedimento de algumas viragens à esquerda, de forma a ordenar os fluxos e 

mitigar conflitos e colocação de dispositivos de controlo de velocidade. 

No caso do aglomerado de Castêlo da Maia, a atuação a curto prazo passa pela intervenção na 

envolvente da EN 14 com o ordenamento do estacionamento marginal existente, que não se 

coaduna com a classe hierárquica de Estrada Nacional, todavia será necessário precaver a 

moderação de velocidades neste local que no seu conjunto traduzem-se em fluxos mais 

constantes e fluídos com benefícios em termos de capacidade mas também termos ambientais e 

de segurança rodoviária.  

A médio/ longo prazo, com a possível concretização da variante à EN 14, propõe-se como medida 

complementar a regulamentação pela autarquia da circulação de pesados no aglomerado urbano 

de Castêlo da Maia, proibindo o seu atravessamento e desclassificando este troço da via para a 

rede municipal. Importa ressalvar que a construção da variante traduz-se num aumento de 

condições de operação oferecidas ao tráfego de atravessamento e com isso tende a gerar um 

aumento de velocidades no troço desclassificado dado o maior desimpedimento na via, pelo que 

as medidas preconizadas nos arruamentos interiores do núcleo urbano de Castêlo da Maia 

deverão ser estendidas a esta via. 

Ainda relativamente às vias portajadas seria desejável equacionar-se um regime de pagamento de 

portagens mais vantajoso para os transportadores e que incentive a utilização das vias da rede 

rodoviária fundamental. 
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3.7. PLANO DE TRANSPORTES PÚBLICOS COLETIVOS  

3.7.1. Síntese do Diagnóstico 

O concelho da Maia é servido por sistemas ferroviários (caminho de ferro e Metro do Porto) e 

rodoviários (6 operadores) de transporte terrestre. 

A análise da cobertura territorial dos serviços permite concluir que: 

 Existe um eixo central entre a Maia e o Castelo da Maia, onde há uma maior densidade de 

serviços (km linha/km
2
). ´ 

 A sudeste deste eixo, e prolongando-se até ao sul do concelho (na Freguesia de Pedrouços) e 

a poente da A3 existe uma larga área onde a cobertura territorial dos serviços de transporte 

coletivo é no geral, mais elevada; 

 Existem ainda dois outros grupos de zonas onde a cobertura territorial dos serviços de TC rodo 

é maior. Um destes grupos concentra-se em redor do aeroporto e outro junto ao limite do 

concelho próximo de Alfena; 

 A zona norte do concelho (freguesias de Folgosa e São Pedro de Fins) apresenta baixos níveis 

de cobertura territorial do transporte coletivo. Estas zonas correspondem grosso modo às áreas 

de menor densidade populacional e com um carater mais fortemente rural. 

 Nas freguesias de Pedrouços e Nogueira e num conjunto de zonas a nordeste das freguesias 

de Gueifães e de Águas Santas, verificam-se os níveis mais elevados de densidade dos 

serviços de TC rodo no concelho; 

 Nestas zonas de maior cobertura territorial dos serviços, verifica-se a existência de zonas com 

muito baixas densidades de serviços (frequências reduzidas), destas destaca-se na freguesia 

da Maia, a zona envolvente à ex-EN 13 – Rua Dom Mendo que se constituem como 

importantes polos de concentração de emprego e não se encontram servidos por serviços 

regulares de transporte público. 

 De um modo geral o concelho apresenta uma boa cobertura territorial, encontrando-se todas as 

áreas urbanas a menos de 500 metros de uma paragem de transporte coletivo e uma 

percentagem significativa do território concelhio a 500 metros das paragens de TC.  

 Existem no entanto algumas áreas em que a cobertura territorial é deficitária, sendo as mais 

relevantes a zona poente de Vila Nova da Telha, o extremo sudoeste da freguesia da Maia e, a 

nascente, partes das freguesias de Águas Santas (extremo norte), Silva Escura, São Pedro de 

Fins e Folgosa. Também no extremo norte do concelho se verifica a existência de diversas 

zonas que se encontram a mais de 500 metros de uma paragem de TC.  

 Existem freguesias que não possuem ligações entre zonas pertencentes às mesmas. Essas 

ligações ausentes são na generalidade transversais (por exemplo entre Folgosa e Gemunde) 

ou diagonais (por exemplo entre Gemunde e Águas Santas).  

 Há um grande número de ligações diretas (sem transbordos) entre freguesias; 

 Dos resultados obtidos conclui-se que os tempos médios de viagem para o total do dia são 

muito superiores do que os estimados para a hora de ponta da manhã (HPM), o se deve ao 

facto de muitas carreiras possuírem frequências muito baixas fora dos períodos de ponta, 

traduzindo-se num aumento significativo dos tempos de espera. 
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Ao nível da procura verifica-se que a quota do transporte coletivo é baixa. Cerca de 12% do total 

das viagens globais e cerca de 4% das viagens internas. As viagens com um dos extremos no 

Porto são as aquelas em que o TC possui uma maior quota, cerca de 31%. Em termos do número 

de transbordos a grande maioria das viagens é feita sem transbordo, cerca de 68% no total das 

viagens.  

Um outro aspeto importante prende-se com a falta de integração física entre os vários modos de 

transporte que se constitui como uma limitação à realização de transbordos e retira atratividade ao 

sistema de transportes públicos. Mencionam-se a título exemplificativo a existência de diversas 

situações em que as ligações entre modos de transportes se efetua por arruamentos urbanos não 

existindo por exemplo interface entre o metropolitano do porto e o modo rodoviário de rebatimento 

(exemplo das estações de Mandim, Zona Industrial, Castêlo da Maia, Parque Maia, Pedras 

Rubras) e a ausência de adequadas infraestruturas de apoio (serviços complementares, apoio aos 

utentes). 

3.7.2. Conceito de Intervenção 

O conceito de intervenção equacionado no desenvolvimento do Plano de Transportes Coletivos 

efetua-se em duas vertentes, a saber: 

 Hierarquização da rede de transporte coletivo, o que permite enfatizar as ligações a potenciar, 

bem como estruturar os principais nós de articulação modal desta rede; 

 Melhoria da informação disponibilizada aos utilizadores do sistema, em termos qualitativos e 

quantitativos; 

 Melhoria das paragens de transporte coletivo rodoviário, potenciando um maior conforto e 

segurança aos seus utilizadores; 

 Melhoria da integração física entre modos de transporte em algumas interfaces e das 

condições de funcionamento por disponibilização de serviços complementares; 

 Promoção da Integração Tarifária. 

Na secção seguinte explicitam-se e justificam-se as intervenções propostas nas vertentes 

mencionadas. 

3.7.3. Propostas de intervenção 

3.7.3.1. Hierarquização da rede de transportes coletivos 

A identificação das principais ligações a potenciar ao nível do planeamento da rede de transporte 

coletivo passou por perceber de que forma a atual estrutura de rede adere à procura potencial 

presente no território concelhio. A Figura 3.80 apresenta o diagrama de oferta da rede através da 

espacialização do número de circulações diárias por eixo. 
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A partir dela é possível verificar que a rede apresenta uma estrutura que se desenvolve 

essencialmente na direção Norte-Sul, seja nos modos de transporte ferroviário (caminho-de-ferro e 

metro), seja no modo rodoviário. Existem também algumas ligações radiais com centro na Cidade 

da Maia mas com menor relevância. Entre estas destaca-se a ligação entre Travagem/Ermesinde 

e a Maia ao longo do eixo da ex-N107. 

 

Figura 3.80 – Diagrama de oferta da rede de transportes coletivos da Maia 

De modo a compreender quais as principais ligações não servidas por esta estrutura de rede 

procedeu-se à identificação dos pares origem / destino com procura potencial relevante e com 

oferta em transporte coletivo inexistente ou pouco significativa. 

Para tal, apenas se contemplaram na análise os pares origem / destino cujo agregado de 

passageiros em transporte motorizado (individual ou coletivo) fosse superior a 200 passageiros 

por dia. Posteriormente foram identificados de entre estes os pares que não possuem qualquer 

ligação direta em transporte coletivo. Estas ligações foram classificadas como Nível 1 de 

intervenção. 

Os restantes pares origem / destino relevantes (com mais de 200 passageiros nos modos 

motorizados) para os quais na atualidade já existe alguma ligação direta de transporte coletivo 

foram ordenados de forma decrescente de acordo com o rácio entre o número de ligações diárias 

e o número de passageiros nos modos motorizados. 
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De acordo com esta ordenação considerou-se que: 

 As ligações cujo rácio fosse inferior ao percentil 10 (ou seja, que 90% dos pares origem / 

destino têm ligações de melhor qualidade) pertencem igualmente ao Nível 1 de intervenção; 

 Aquelas em que o rácio se encontre entre o percentil 10 e 20, pertencem ao nível 2; 

 Quando o rácio se encontra entre o percentil 20 e 30 os pares origem / destino fazem parte do 

nível 3 de prioridade de intervenção. 

A Figura 3.81 apresenta, graficamente o resultado desta análise. A partir da concentração de 

linhas verdes mais escuras e com maior espessura é possível identificar que as ligações mais 

carentes de transporte coletivo se encontram no eixo Sudeste – Noroeste entre Águas Santas, 

Maia e a Zona Industrial. Ainda com relevância em termos de necessidade de intervenção regista-

se a ligação norte transversal entre Castelo da Maia, Zona Industrial e Pedras Rubras/Aeroporto. 

 

Figura 3.81 – Linhas de desejo não servidas pelo sistema de TC 
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Estes são os principais eixos onde se encontra uma tal concentração de pares origem/destino com 

procura potencial não satisfeita que permite justificar uma melhoria do sistema de transporte 

coletivo. Existem outros pares origem/destino com alguma relevância mas que se encontram 

isolados não sendo por isso possível identificar eixos com massa crítica suficiente para justificar 

novas linhas de transporte coletivo. 

Como corolário desta análise apresenta-se na Figura 3.82 as ligações de transporte coletivo que 

se considera importante potenciar. 

 

Figura 3.82 – Ligações de transporte coletivo a potenciar 

Dentre as ligações principais tem-se o eixo Águas Santas – Maia – Zona Industrial com interface 

na estação de Águas Santas da Linha do Minho e com a estação “Zona Industrial” da Linha C do 

Metro do Porto e o eixo Castelo da Maia – Zona Industrial – Pedras Rubras – Aeroporto com 

interfaces nas estações do Metro do Porto: 

 Castelo da Maia (linha C); 

 Pedras Rubras (linha B); 

 Aeroporto (linha E). 

Considerou-se ainda a possibilidade de uma ligação de transporte coletivo secundária entre o 

Aeroporto e a estação Parque Maia do Metro do Porto ao longo da Avenida do Aeroporto e da ex-
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N13 atualmente não servida por carreiras de transporte coletivo. Para além da interface com as 

estações do Aeroporto (linha E) e do Parque Maia (linha C), esta ligação permitirá também o 

interface com a linha B na estação de Verdes. 

As intervenções preconizadas para a rede de transporte coletivo do concelho apresentam como 

principais virtualidades a satisfação de uma procura potencial identificada mas não satisfeita ao 

mesmo tempo que possibilita uma melhoria da estrutura da rede através de novas ligações aos 

modos ferroviários e entre os diversos eixos destes modos. 

O sistema de hierarquização definido na fase anterior considerava 3 níveis hierárquicos para as 

ligações do sistema de transporte: Interurbanas, Concelhias e Urbanas.  

Interessa agora na presente fase definir os critérios de serviço associados a cada um destes 

níveis. 

O primeiro nível – Serviços que asseguram as ligações Interurbanas – é assegurado em grande 

parte por sistemas ferroviários em sítio próprio, Metro do Porto e Comboio, e complementarmente 

por serviços rodoviários. 

O segundo nível é constituído por serviços que asseguram ligações intraconcelhias, relativamente 

às quais interessa definir os critérios mínimos de referência dos serviços. Assim as carreiras a 

serem classificadas como concelhias deverão possuir intervalos mínimos entre circulações de 

2/hora durante os períodos de ponta e 1/hora durante o corpo do dia. A distância entre paragens 

no caso destas carreiras não deverá ser inferior a 400 metros. 

No caso das carreiras urbanas, mantêm-se os mesmos valores recomendados para as carreiras 

que asseguram as ligações concelhias, sendo que neste caso as distâncias mínimas entre 

paragens poderão ser reduzidas para valores da ordem dos 300 metros, uma vez que se pretende 

nestas carreiras privilegiar a acessibilidade às mesmas (visto as ligações aqui envolverem 

distancias menores). 

Com base nas considerações desenvolvidas propõe-se uma hierarquia para o total da rede de 

transporte público coletivo do concelho, dividida em três níveis funcionais que são apresentados 

na Figura 3.83. 

Os níveis hierárquicos estabelecidos são os seguintes: 

 Rede de 1º Nível – constituída pelas redes de transporte ferroviário ligeiro (Metro do Porto) e 

pesado (CP); 

 Rede de 2º Nível – constituído pelos grandes eixos de oferta de transporte rodoviário, 

assegurada por carreiras que efetuam serviços concelhios e interconcelhios; 

 Rede de 3º Nível – composta pela restante rede de transporte público coletivo de menor 

importância, correspondente aos serviços urbanos e carreiras com menores níveis de procura. 
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Fonte: trabalho do Consultor 

Figura 3.83 – Proposta de hierarquia para a rede de transporte público coletivo 

3.7.3.2. Melhoria da informação ao público 

Neste domínio importa intervir no sentido de proporcionar aos utilizadores do sistema de 

transportes coletivos informação que lhes permita compreender de forma rápida e facilmente 

acessível como realizar as suas deslocações, bem como tarifário e custos associados às viagens, 

para as opções modais e serviços selecionados. 

De entre os operadores que realizam serviço no concelho, os STCP e CP disponibilizam 

informação atualizada nos respetivos sites da internet, não existindo nenhum outro site que 

permita de uma forma rápida compreender quais as alternativas de serviços disponíveis para a 

realização das viagens. No caso do site dos STCP, este integra informação relativa aos serviços 

deste operador de transportes coletivos rodoviários, bem como da empresa Metro do Porto e CP 

(ver Figura 3.84).  

A empresa Transdev disponibiliza informação sobre os horários das carreiras que efetuam serviço 

no concelho, não sendo disponibilizada informação em mapa georeferenciado (ver Figura 3.85). 
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Fonte: http://www.stcp.pt/pt/itinerarium/ 

Figura 3.84 – Imagem do site dos STCP 

 

Fonte: http://www.transdev.pt/horarios/ 

Figura 3.85 – Imagem do site da Transdev 
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A falta de coordenação dos sistemas de informação geralmente constitui um problema para os 

utilizadores dos transportes coletivos e é, normalmente, fruto da concorrência de diferentes 

operadores de transportes.  

Um fator de sucesso na gestão da mobilidade e promoção dos transportes coletivos, passa por 

disponibilizar ferramentas que permitam compreender como realizar a viagem, que opções de 

modos e serviços de transporte existem para a realização da viagem, os tempos de viagem, locais 

de transbordo, tempos de espera e custos. 

O plano de informação ao público a desenhar deverá contemplar os seguintes aspetos: 

 Ser de fácil perceção; 

 Permitir ao passageiro conhecer o tempo de deslocação e o custo que lhe está associado; 

 Possibilitar a leitura clara de toda a oferta de transportes. 

Para tal, sugere-se que se atue em dois domínios, a saber: 

 Através da criação de um site com informação integrada sobre os serviços de transporte do 

concelho; 

 Disponibilização nas interfaces de transportes e principais paragens de transportes coletivos 

rodoviários. 

Criação de um site com informação integrada sobre os serviços de transporte do concelho; 

Será de todo o interesse criar no “site” da Câmara Municipal da Maia um portal para divulgação de 

informação sobre a rede de transportes públicos, preferencialmente no qual seja possível efetuar 

pesquisa de horários, mapas de rede, tempos de percurso, etc. 

A criação de uma plataforma desta natureza permite a disponibilização de toda a informação sobre 

a oferta numa plataforma única, bem como a uniformização da informação fornecida pelos 

diferentes operadores (ver exemplo Figura 3.86). 

  

Figura 3.86 – Exemplos de site de divulgação de informação on-line AMAVE 
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A criação de um sistema de informação desta natureza é um processo complexo, que exige a 

colaboração dos vários operadores de transporte do concelho, bem como da Autoridade 

Metropolitana de Transportes do Porto (entidade com competências ao nível do planeamento das 

redes e concessões dos diferentes operadores). O efetivo envolvimento destas entidades é 

determinante para o efetivo sucesso desta medida, uma vez que são elas as detentoras da 

informação de base. 

Para desenvolvimento desta plataforma sugere-se uma parceria com o IMT (Instituto de 

Mobilidade e Transportes) que têm vindo a desenvolver o projeto SIGGESC (Sistema de 

Informação Geográfica de Gestão de Carreiras) em colaboração com os operadores de transporte 

coletivo rodoviário e no qual constam já os itinerários e horários dos serviços. Este protocolo, a 

efetivar-se, facilitaria todo o processo de construção das bases de dados e de recolha de 

informação.  

Um outro aspeto importante prende-se com a necessidade de se definir mecanismos de 

atualização do sistema de informação ao público, a qual deverá ocorrer sempre que se verifiquem 

alterações ao nível da oferta de transportes de um dos operadores (alterações de itinerários, 

horários e/ou tarifário). 

Disponibilização nas principais interfaces de transportes. 

Nas interfaces de transporte e principais paragens de transportes coletivos rodoviários deve ser 

disponibilizada informação referente a horários, percursos e tarifário de carreiras existentes, de 

forma a ser possível ao passageiro saber o tempo de viagem, independentemente da origem ou 

destino e o seu custo. É também importante a disponibilização de informação de telefone em 

praças de táxis ou centrais. 

Para além da informação das paragens é igualmente importante utilizar outros canais para 

divulgação de informação relativa aos transportes públicos, em especial quando se introduzem 

melhorias e/ou alterações no sistema, nomeadamente: horários ao público, mapas da rede de 

transportes, em suporte papel, no interior dos veículos, nos meios de comunicação com maior 

tiragem a nível local, postos de venda, etc. 
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Figura 3.87 – Exemplos de informação nas paragens 

A coordenação de todo o sistema de informação poderá ficar a cargo da Câmara Municipal da 

Maia, promovendo a circulação de informação relativa a toda a rede de transportes no território do 

município. 

A produção de um mapa de rede geral, com informação das várias carreiras, serviço ferroviário, 

etc., prestados pelo conjunto de operadores é um aspeto importante para a promoção dos 

transportes coletivos, constituindo por isso um elemento chave a disponibilizar no referido portal. 
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Figura 3.88 – Exemplos de mapa integrado da rede 

3.7.3.3. Melhoria das condições de acolhimento nas paragens de transporte coletivo rodoviário 

Embora não se tenha efetuado um levantamento exaustivo das paragens de autocarro, constatou-

se na fase de diagnóstico que muitas destas encontram-se mal sinalizadas, outras em mau estado 

de conservação, apresentando níveis de conforto reduzidos e na maioria dos casos sem 

informação sobre as carreiras servidas, pelo que importa intervencionar estes equipamentos 

dotando-os de condições adequadas.  
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Fotografia 3.14 – Exemplo de paragem 
no centro da Maia 

Fotografia 3.15 – Exemplo de 
paragem localizada no centro da Maia 

  

Fotografia 3.16 – Exemplo de paragem 
localizada em Castêlo da Maia 

Fotografia 3.17 – Exemplo de 
paragem localizada na cidade da Maia 

Assim as várias paragens deverão ser dotadas de abrigo para proteção dos passageiros às 

intempéries, bancos e disponibilização de informação sobre os serviços de transporte, estimando-

se em cerca de 170 o número de paragens a intervencionar. 

Salienta-se a importância da criação de boas condições de conforto nas paragens para a 

atratividade da rede de transportes coletivos, bem como da imagem do sistema de transportes, 

entendendo-se assim como necessário a sinalização de paragem, com níveis mínimos de 

comodidade como sejam: abrigo para proteção dos passageiros às intempéries, bancos e 

disponibilização de informação sobre os serviços de transporte em placard. 

Sugere-se ainda, sempre que possível, a uniformização da imagem das paragens ao nível do 

concelho colocando o mesmo tipo de materiais e oferecendo condições de espera e níveis de 

informação semelhantes. Considera-se ainda que nos casos em que existe abrigo de passageiros 

não será necessário a colocação de postaretes dos operadores de transportes (ver Fotografia 

3.15), o que poderá ser colmatado com a disponibilização de informação dos serviços nos abrigos. 

Salienta-se que a concretização desta medida deverá ser articulada com a medida do PMAT Maia 

relativa à dotação de acessibilidade para todos as paragens de serviços de TCR, de acordo com o 
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definido no DL163/2006. Neste domínio específico os principais problemas identificados prendem-

se não só com a localização de alguns abrigos de passageiros como com questões relacionadas 

com o acesso ao Interior do Abrigo (existência de obstáculos à entrada quer pela inadequada 

colocação de mobiliário urbano, quer pela reduzida dimensão de percurso livre na entrada para o 

abrigo) e com o Design dos próprios Abrigos (que não cumprem os requisitos de design universal). 

Assim, sugere-se que nas paragens a intervencionar se coloquem abrigos que cumpram os 

requisitos de design universal e permitam cumprir o definido pela regulamentação em termos de 

promoção das acessibilidades. 

Apresentam-se nas Fotografias 3.16 e 3.17 exemplos de abrigos de passageiros que pelo seu 

design permitem a acessibilidade universal. 

   

Fotografia 3.18 e Fotografia 3.19 – Exemplos de abrigos “acessíveis” 

Em temos de priorização das intervenções considera-se como prioridade a curto prazo a 

intervenção nas paragens localizadas nos designados “percursos acessíveis” e que, grosso modo, 

correspondem às localizadas nos núcleos centrais dos aglomerados urbanos da cidade da Maia, 

Águas Santas, Pedrouços, Moreira e Castêlo da Maia. 

3.7.3.4. Melhoria da integração física entre modos de transporte em algumas interfaces e das 

condições de funcionamento 

As condições que permitem uma boa integração física da rede estão diretamente relacionadas 

com o nível hierárquico da interface, ou seja, dos modos de transportes presentes e do tipo de 

ligações que servem. 

Assim, e face aos problemas diagnosticados neste domínio considera-se importante propor 

algumas medidas que contribuam para a melhoria da articulação entre os modos rodo e ferroviário 

ligeiro em algumas das interfaces existentes no concelho. Complementarmente apontam-se ainda 

algumas sugestões para a melhoria do funcionamento de algumas destas infraestruturas. 
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No que concerne à articulação entre os modos rodo e ferroviário ligeiro considera-se que se 

devem criar condições para o rebatimento dos serviços de transporte coletivo rodoviário nas 

estações do metro de Castêlo da Maia, Zona Industrial, Parque Maia, Lidador e Pedras Rubras. 

Nos casos de Castêlo da Maia e Pedras Rubras sugere-se que os serviços de transporte 

rodoviário existentes que efetuam a paragem no arruamento próximo da estação possam efetuar 

uma alteração ao seu percurso atual no sentido de poderem efetuar uma paragem junto à estas 

estações do metro e assim facilitar o transbordo entre modos de transporte. 

Nas estações de Mandim e Parque Maia propõem-se a criação de condições físicas (localização 

de paragens de autocarro com as devidas condições de conforto e segurança) para que os 

serviços de transporte coletivo rodoviário possam vir a efetuar paragem.  

Salienta-se que junto à estação da Zona Industrial, apesar da inexistência de uma paragem de 

transportes públicos, o serviço de transporte coletivo contratualizado pelo TEC Maia efetua 

paragem nesta estação, apesar de não existirem as devidas condições para que o transbordo dos 

passageiros se realize com as devidas condições de conforto. Assim, sugere-se a criação de uma 

paragem para os transportes coletivos rodoviário junto à estação do metro da zona industrial, ou 

em alternativa, dada a relativa proximidade da estação do metro de Mandim (onde a 

disponibilidade de espaço é maior) nesta estação.  

Refira-se que no âmbito deste plano propõem-se a criação de um serviço de transportes públicos 

que sirva a zona industrial, pelo que a criação de uma interface com o modo ferroviário constitui-se 

como uma proposta importante para a melhoria da intermodalidade e para a atratividade do 

sistema de transportes públicos neste importante polo empregador. 

Relativamente à estação do Parque Maia e face à sua proximidade do Fórum equaciona-se a 

possibilidade de negociação com os operadores de transporte coletivo rodoviário para a criação de 

uma pequena interface rodo/ ferroviária onde alguns dos serviços possam vir a efetuar paragem. 

Esta medida poderia permitir reduzir o número de serviços que passam atualmente na estação do 

fórum, no centro da cidade da Maia. 

Em todas as interfaces classificadas como sendo de 1º e 2º nível, por se tratarem de pontos 

preferenciais para a realização de transbordos na rede de transportes coletivos, considera-se que 

devem dispor das seguintes caraterísticas: 

 Uma paragem de autocarro a localizar o mais próximo possível da saída da estação de metro, 

com boas condições de espera e contendo um sistema de informação aos passageiros 

eficiente, nomeadamente, através da disponibilização de mapas da envolvente e de informação 

sobre horários dos serviços de transporte; 

 Praça de táxis e áreas próprias para Park & Ride (estacionamento de automóveis para pessoas 

que pretendem seguir viagem) e Kiss & Ride (zonas de largada e tomada de passageiros em 

boas condições de segurança).  

Por fim, sugere-se que algumas das estações de metro onde existam antigos edifícios de estações 

ferroviárias possam funcionar serviços de apoio que confiram atratividade à interface, tais como 

WC, postos de venda de títulos de transporte, bar, quiosque, estações de correios e outros 

serviços públicos. 
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3.7.3.5. Promoção da integração tarifária 

A integração tarifária consiste na possibilidade de existência de títulos de transporte válidos em 

mais de um operador. Este processo possibilita a utilização de diferentes meios de transporte com 

um único título de transporte. 

A integração tarifária apresenta no entanto requisitos específicos, nomeadamente relacionados 

com a repartição das receitas, que não são aceites de uma forma positiva pela generalidade dos 

operadores. 

No caso específico do Concelho da Maia a CP, Metro do Porto e os STCP possuem a sua 

bilhética integrada no sistema Andante.  

O sistema tarifário “Andante” foi criado quando da entrada em funcionamento do Metro do Porto 

com o objetivo de: 

 Garantir a implementação de um sistema de bilhética e tarifário comum e exclusivo das suas 

agrupadas e outros operadores de transporte público que queriam aderir ao projeto; 

 Definir qual o modelo de repartição das receitas obtidas; 

 Implementar e gerir o sistema de informação e comunicação das infraestruturas e meios de 

transporte explorados. 

Relativamente aos Transportes Públicos rodoviários operados verificam-se situações distintas: 

 As carreiras dos STCP encontram-se inseridas no sistema Andante, 

 Os serviços operados pelos operadores privados, sendo poucos os que se encontram inseridos 

no sistema Andante. Nos casos em que os operadores adotam um sistema tarifário próprio, 

ocorrem penalizações para os utilizadores do sistema de transportes públicos. 

Constata-se assim a inexistência da desejável integração tarifária dos operadores privados do 

concelho no sistema de bilhética da Área Metropolitana do Porto, fundamental para não penalizar 

no tarifário a necessidade de realização de transbordos. 

A não adesão dos operadores privados ao sistema Andante é uma questão crucial para uma plena 

integração tarifária. A relutância evidenciada por estes operadores na adesão ao Andante resulta 

sobretudo de questões relacionadas com a repartição de receitas e com o entendimento destas 

empresas que esta adesão implicaria perda de receitas, em detrimento dos benefícios que 

possam decorrer para os utentes do sistema de transportes públicos. 

3.7.3.6. Implementação de ações de sensibilização sobre a problemática da mobilidade 

sustentável 

A implementação de um programa de ações de sensibilização sobre a problemática da mobilidade 

sustentável junto da população em geral permitirá efetivar uma gradual mudança de 

comportamentos por parte dos cidadãos relativamente à temática da mobilidade. Desta forma, em 

articulação com outras intervenções, nomeadamente de divulgação/ promoção da concretização 

de melhorias ao nível do sistema de mobilidade e transportes do concelho, será expetável um 
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aumento das deslocações em transportes coletivos, do recurso aos modos suaves para a 

realização de viagens de curta distância e, consequentemente uma redução da utilização do 

transporte individual. 

Assim, e paralelamente à implementação das diversas medidas propostas no âmbito do PMS da 

Maia considera-se importante a implementação de ações de sensibilização indutora da mudança 

de comportamentos, o que exige a consciencialização da população em geral que permita 

compreender a importância da mudança de comportamentos, incutindo novos valores e criando 

uma consciência de responsabilização coletiva. 

As ações de sensibilização deverão passar pela implementação de um programa continuado no 

período de vigência do PMS da Maia que contribua para uma gradual interiorização e prática de 

comportamentos mais sustentáveis. Propõe-se assim como ações a desenvolver no âmbito deste 

programa as seguintes: 

 Ação 1 – Campanhas de sensibilização em órgãos de comunicação social locais, direcionadas 

para a promoção de hábitos mais sustentáveis, tais como os benefícios da utilização dos 

transportes públicos e/ou dos modos suaves; 

 Ação 2 – Elaboração e distribuição de folhetos informativos acerca da importância da 

mobilidade sustentável e dos benefícios para saúde da população da criação de um melhor 

ambiente urbano e da criação de um espaço público mais agradável; 

 Ação 3 – Negociação com os operadores de transportes públicos de incentivos a atribuir à 

população que experimente a utilização dos transportes públicos que poderá passar, por 

exemplo pela atribuição de viagens grátis em dias específicos, descontos para fidelização de 

clientes. 
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4. PROGRAMA DE EXECUÇÃO E MODELO DE FINANCIAMENTO 

4.1. PROGRAMA DE EXECUÇÃO 

Nesta fase serão compiladas as propostas apresentadas nas diferentes temáticas analisadas e 

elaborada uma calendarização e estimativa de orçamento associado. O Plano de execução inclui 

assim: 

 Estimativa de custos da realização de cada uma das ações e medidas propostas; 

 Faseamento temporal de cada uma das ações a desenvolver, resultantes das propostas do 

PMS; 

 Caraterização de cada uma das ações e medidas propostas com base nos seguintes 

parâmetros: 

 Denominação; 

 Impactes resultantes da não realização; 

 Relação com outros instrumentos de planeamento; 

 Fontes e meios de financiamento; 

 Responsáveis pela execução. 

Apresenta-se uma proposta de programação da execução das diversas medidas apresentadas ao 

longo do presente documento. 

Salvaguarda-se a possibilidade de revisão dos respetivos custos e prazos de execução num 

momento posterior, como resultado de uma concertação com as diversas entidades envolvidas, 

nomeadamente entre a Câmara Municipal da Maia e as entidades externas com interesses no 

setor dos transportes. 

O valor de investimento estimado para o Plano de Mobilidade Sustentável do Concelho da Maia 

situa-se entre os cerca de 44 729 milhares de euros e os 62 069 milhares de euros, sendo que os 

valores de investimento dependem das estimativas apresentadas no âmbito da rede rodoviária e 

da tipologias de medidas de moderação de tráfego a implementar. 

Saliente-se que a generalidade dos investimentos previstos (67% a 77%) reporta-se a 

investimentos relativos à concretização das medidas do Plano de Circulação, nomeadamente à 

concretização das vias da rede rodoviária e das medidas de acalmia de tráfego. 

Importa, contudo, salientar que este valor não compreende o custo de execução da totalidade das 

intervenções propostas no Plano, na medida em que a aferição do montante de investimento 

associado a alguns projetos apenas será possível com a prossecução de estudos técnicos 
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detalhados e promovidos pela Câmara Municipal da Maia ou outras entidades com interesses 

diretos no sistema de mobilidade e transportes. 

Salientam-se nesta situação os projetos relativos à criação de novas zonas tarifadas junto aos 

principais polos empregadores e a promoção da integração tarifária. 

No que se refere ao período de concretização destes investimentos, e atendendo que o ano 

horizonte de um projeto desta natureza é de 10 anos (2024) consideraram-se duas fases distintas: 

 Uma primeira fase, que se considerou compreender o período 2014 – 2018, e em que se 

considera que deverão ser concretizadas as medidas de carater prioritário; 

 Uma segunda fase, em que se considerou corresponder aos investimentos e ações a 

concretizar no período 2018- 2024. 

No Quadro 4.1 apresenta-se uma síntese do plano de investimentos por faz, sendo de destacar 

que cerca de 73% dos investimentos se encontram concentrados na primeira fase. 
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Quadro 4.1 – Programa de execução do plano de ação 

Temas Medidas 
Custo unitário 

(€) 
Custo total (€) Custo Fase 1 (€) Custo Fase 2 (€) Fonte financiamento 

Ordenamento 
do Território 

Concentrar zonas de expansão urbana nas áreas de maior oferta TC - - - - - 

Definir critérios de expansão de polos geradores/ atratores - - - - - 

P
la

n
o
 d

e
 C

ir
c
u
la

ç
ã
o
 

Melhoria do desempenho da rede rodoviária existente -     -   

 - Prolongamento da via periférica - 3 900 000 a 6 550 000 3 900 000 a 6 550 000   CMM 

 - Construção da Ligação da via diagonal à via estruturante da ZI Maia I e desta à EN 103 
- 8 600 000 a 10 000 000 

8 600 000 a 10 000 
000 

  CMM 

 - Construção da ligação da circular à cidade da Maia - 1 200 000 a 1 400 000 1 200 000 a 1 400 000   CMM 

 - Construção da via estruturante Águas Santas/ Milherós 
- 12 000 000 a 17 400 000 

12 000 000 a 17 400 
000 

  CMM 

Proposta de hierarquização da rede rodoviária - - - - - 

Princípios de exploração das principais interseções - - - - - 

Adoção de medidas de acalmia de tráfego e zonas 30 - Castelo da Maia - 830 000 a 2 010 000 450 000 a 1 090 000 380 000 a 920 000 Programa Operacional do Norte, CMM 

Adoção de medidas de acalmia de tráfego e zonas 30 - Cidade da Maia - 1 110 000 a 2 610 000 600 000 a 1 410 000 510 000 a 1 200 000 Programa Operacional do Norte, CMM 

Adoção de medidas de acalmia de tráfego e zonas 30 - Águas Santas - 1 110 000 a 2 860 000 600 000 a 1 550 000 510 000 a 1 310 000 Programa Operacional do Norte, CMM 

Adoção de medidas de acalmia de tráfego e zonas 30 - Urbanização do Lidador - 860 000 a 3 110 000 460 000 a 1 660 000 400 000 a 1 450 000 Programa Operacional do Norte, CMM 

Adoção de medidas de acalmia de tráfego e zonas 30 - Pedrouços - 560 000 a 1 570 000 310 000 a 840 000 250 000 a 730 000 Programa Operacional do Norte, CMM 

P
la

n
o
 C

ic
lá

v
e
l 

Criação de uma rede ciclável 140 €/m2 2.720.759 1.315.431 1.405.329 Programa Operacional do Norte 

Transporte bicicletas nas carreiras de transporte coletivo rodoviário 

    - Implementação dos dispositivos de transporte de bicicletas nos veículos 1.000 26.000 26.000 - Operadores de TCR 

Criação de uma rede estruturada de parqueamento para bicicletas 20/lug 3.960 - - REFER, Metro do Porto, CP e CMM 

Implementação de um sistema de bicicletas partilhadas 
  199.500 129675 69.825 

Programa Operacional do Norte e 
CMM 

Implementação de ações de sensibilização para o uso do modo ciclável - 4.000 2.000 2.000 CMM 

Plano Pedonal 

Hierarquização da rede pedonal - - - - - 

Requalificação da rede pedonal nas Zonas propostas para implementação de medidas de acalmia de 
tráfego** 

- - - - - 

Implementação de uma rede de percursos acessíveis 
- 3.336.224 1.612.995 1.723.229 

Programa Operacional do Norte e 
CMM 

Promoção da qualidade dos circuitos pedonais no acesso aos principais equipamentos escolares - 150.590 75.295 75.295 CMM 

P
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o
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e
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s
ta
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m

e
n
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Alargamento das áreas de estacionamento tarifado 

 - Cidade da Maia - implementação de parquímetros 250/lugar 226.098 226.098 - Empresa Municipal de Estacionamento 

 -  Águas Santas - implementação de parquímetros 250/lugar 131.952 131.952 - Empresa Municipal de Estacionamento 

 -  Castêlo da Maia - implementação de parquímetros 250/lugar 142.104 - 142.104 Empresa Municipal de Estacionamento 

 -  Pedrouços - implementação de parquímetros 250/lugar 79.750 79.750   Empresa Municipal de Estacionamento 

 -  Pedras Rubras - implementação de parquímetros 250/lugar 107.250 107.250   Empresa Municipal de Estacionamento 

Organização e formalização da oferta de estacionamento  

    - Introdução de elementos dissuares do estacionamento ilegal e abusivo (ex: pilaretes) 30  273.936 150.371 123.565 Empresa Municipal de Estacionamento 

Tarifação do estacionamento junto aos principais polos empregadores 

    - Criação de zonas tarifadas - implementação de parquímetros - A definir com a CMMaia - - Empresa Municipal de Estacionamento 
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Temas Medidas 
Custo unitário 

(€) 
Custo total (€) Custo Fase 1 (€) Custo Fase 2 (€) Fonte financiamento 

Estacionamento junto às interfaces 15.900 63.600 - - REFER, Metro do Porto e CP 
P

la
n
o
 d

e
 L

o
g
ís

ti
c
a
 u

rb
a
n
a
 Alargamento das áreas afetas a operações de cargas e descargas 

   - Demarcação na via dos locais destinados a cargas e descargas e sinalização vertical 
150 1.950 2.200 - Empresa Municipal de Estacionamento 

Regulamentação das operações e da circulação de veículos  - - - - - 

Introdução de veículos de menor dimensão e ambientalmente mais eficientes - - - - 
A estimar em função da solução 

tecnológica a implementar 

Encaminhamento do tráfego para vias da rede rodoviária principal - 200.000 200.000   
Câmara Municipal da Maia,  

Estradas de Portugal 

P
la

n
o
 d

e
 T

ra
n
s
p
o
rt

e
s
 

P
ú
b
lic

o
s
 C

o
le

ti
v
o
s
 Hierarquização da rede de transportes coletivos - - - - - 

Melhoria da integração física entre modos de transporte e das condições de funcionamento nas interfaces - 100.000 100.000     

Melhoria da informação ao público - elaboração de site informativo 15.000 15.000 15.000 - PIDDAC/ IMTT 

Paragens de transporte coletivo rodoviário 5.000 892.000 446.000 446.000 Programa Operacional do Norte 

Implementação de ações de sensibilização sobre a mobilidade sustentável - 5.000 2.500 2.500 CMM 

Promoção da integração tarifária - A definir - - - 

 

 

 (**) Os custos relativos a esta medida encontram-se distribuídos pelas medidas “Adoção de medidas de moderação da circulação” e “Implementação de uma rede de percursos acessíveis” 
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4.2. MODELO DE FINANCIAMENTO 

Ao nível das fontes de financiamento que podem contribuir para comparticipar as ações 

preconizadas pelo presente plano, destacam-se dois grupos de possíveis fontes de financiamento. 

A primeira refere-se a fontes nacionais e a segunda a fontes comunitárias.  

No âmbito das fontes de financiamento comunitárias aquela que está mais vocacionada dentro do 

QREN (Quadro de Referência Estratégica Nacional) para poder comparticipar o investimento nas 

ações propostas é o Programa Operacional do Norte 2007-2013. 

Este Programa Operacional é composto por 5 eixos prioritários (mais um sexto associado à 

assistência técnica ao programa), a saber: 

 Eixo Prioritário I – Competitividade, Inovação e Conhecimento; 

 Eixo Prioritário II – Valorização Económica de Recursos Específicos; 

 Eixo Prioritário III – Valorização e Qualificação Ambiental e Territorial; 

 Eixo Prioritário IV – Qualificação do Sistema Urbano; 

 Eixo Prioritário V – Governação e Capacitação Institucional. 

Destes eixos é o IV - Qualificação do Sistema Urbano - aquele que melhor se insere nos objetivos 

do PMS, uma vez que os seus domínios de intervenção são: 

 Promoção de operações para a excelência urbana e de rede para a competitividade e 

inovação; 

 Promoção de operações integradas em zonas prioritárias de regeneração urbana; 

 Promoção da mobilidade urbana; 

 Promoção da conectividade do sistema urbano regional. 

Basicamente serão as medidas relacionadas com a promoção da mobilidade urbana as de maior 

interesse para o presente plano. 

Assim, a tipologia das ações que poderão ser cofinanciadas são as seguintes: 

 Medidas e ações orientadas para a melhoria da eficiência dos transportes e mobilidade nos 

principais núcleos do sistema urbano regional, considerando-se aqui o financiamento de: 

 Sistemas de transportes urbanos e suburbanos em sítio próprio; 

 Variantes a centros urbanos; 

 Ações de qualificação de sistemas de TC; 

 Ações de eliminação de pontos de acumulação de acidentes; 
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 Reorientação de espaços canais para a multimodalidade (nomeadamente a promoção de 

percursos pedonais, ciclovias, promoção do TC e de acesso de pessoas com mobilidade 

reduzida ao TC); 

 Apoio a ações complementares nos domínios da logística e micrologística urbana; 

 Investimentos nas redes integradas de centros coordenadores de transportes. 

Os montantes previstos de financiamento comunitário no Eixo Prioritário IV são de 645 000 000 €, 

com uma taxa média de cofinanciamento de 65%. 

Ao nível dos temas prioritários no setor dos transportes o Programa Operacional tem definidas as 

seguintes verbas: 

 Estradas regionais e locais – 95 235 000 €; 

 Ciclovias – 8 400 000 €; 

 Transportes urbanos – 8 400 000 €; 

 Sistemas de Transportes Inteligentes – 6 483 750 €. 

De referir que o presente Quadro Comunitário de Apoio deverá terminar em 2013, ainda que 

existam algumas medidas que possam ser subsidiadas até 2015. Como tal, procurou-se averiguar 

junto de entidades da administração central, o que se perspetivava para o próximo quadro 

comunitário (2013-2023), não tendo sido possível obter informação concreta. 
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5. MODELO DE MONITORIZAÇÃO 

O modelo de monitorização que se propõe no âmbito do Plano de Mobilidade Sustentável do 

Concelho da Maia divide-se em duas componentes distintas: monitorização de âmbito tático e de 

âmbito estratégico. Este sistema foi concebido em consonância com o definido no âmbito do Guia 

para a Elaboração de Planos de Mobilidade e Transportes. 

A primeira componente pretende analisar e medir o grau de execução do faseamento das medidas 

e ações propostas no presente plano. 

A componente estratégica da monitorização avaliará a eficácia e eficiência das medidas 

propostas, assim como o seu peso na concretização dos objetivos associados ao Plano. 

O sistema de monitorização tática permitirá também a recolha e tratamento de informação 

necessária para alimentar o modelo de monitorização estratégica proposto (Figura 5.1). 

Sistema de 
Monitorização

Sistema de 

Monitorização 
Estratégica

Sistema de 
Monitorização 

Táctica

Reprogramação 
das Ações

Retroações

 

Figura 5.1 – Sistema de monitorização proposto 
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Conforme se pode ver Figura 5.1, o sistema de monitorização estratégica deverá permitir o 

lançamento de retroações. Estas retroações, ou medidas corretivas, destinam-se a corrigir os 

desvios face aos objetivos associados ao Plano. A implementação destas medidas corretivas 

poderá implicar: 

 Ajustamentos nas medidas a implementar, de modo a, com base na evolução observada do 

sistema, atingir os objetivos preconizados para o plano; 

 Reprogramação das medidas em curso e previstas e, consequentemente adequar o sistema de 

monitorização tática à nova realidade. 

Estas medidas corretivas destinam-se a corrigir os desvios face aos objetivos estratégicos 

definidos. A implementação destas retroações implicará uma reprogramação das medidas e ações 

em curso ou previstas e, consequentemente uma adequação do Sistema de Monitorização Tática, 

à nova realidade. 

5.1. MONITORIZAÇÃO TÁTICA 

O principal objetivo da monitorização tática consiste, em controlar a evolução da implementação 

das várias medidas preconizadas no âmbito do plano. Deste modo: 

 Monitorização da implementação das ações – onde se pretende saber se as medidas estão a 

ser implementadas dentro dos horizontes temporais preconizados e com a configuração 

preconizada; 

 Monitorização dos resultados das ações - onde se pretende saber quais os resultados que as 

ações estão a produzir. 

Estes resultados prendem-se com a alteração de indicadores que refletem a configuração do 

sistema, e que terão impactes sobre os padrões de mobilidade no concelho.  

Assim os indicadores a utilizar nesta componente da monitorização são os mesmos que foram 

definidos na Fase 2 (com exceção dos indicadores relativos às emissões poluentes produzidas 

pelo setor dos transportes) e que se apresentam de novo no Quadro 6.1 com o objetivo de ligar 

diretamente os objetivos do estudo a uma bateria de indicadores de monitorização. No entanto, e 

uma vez que as Diretrizes Nacionais para a Mobilidade estabelecem um conjunto de indicadores 

de monitorização obrigatórios, estes deverão ser também incluídos no sistema de monitorização, 

com o objetivo de produzir informação que possa ser comparada entre os vários municípios. 

Ambos os sistemas deverão ser suportados por equipas formadas por técnicos municipais. 

Enquanto o sistema de monitorização da implementação das ações recorrerá essencialmente a 

técnicas e ferramentas de gestão de projeto, no caso da monitorização dos resultados das ações o 

tipo de ferramentas a utilizar deverá basear-se em sistemas de informação geográfica.  
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Quadro 5.1 – Indicadores de monitorização associados diretamente aos objetivos do Plano 

Objetivos Indicadores 

Assegurar a acessibilidade multimodal aos postos 
de trabalho, equipamentos, comércio e serviços, 
incluindo estacionamento 

Rácio de acessibilidade TC/acessibilidade TI 
nos polos industriais 

Equilibrar a utilização do transporte individual Rácio acessibilidade TC/acessibilidade TI 
ponderado pela população  

Melhorar a atratividade do transporte público Aumento do número de oportunidades de 
viagem (habitantes+empregados+estudantes) 

em TC a 20 minutos 

Promover a utilização da bicicleta Volume de pares origem/destino servidos 
diretamente por redes cicláveis 

Promover o modo pedonal Percentagem de 
habitantes+empregados+estudantes) 

abrangidos por medidas de melhoria da 
circulação pedonal 

Equilibrar a afetação do espaço público Área abrangida por medidas de gestão do 
estacionamento 

Garantir a segurança das deslocações Nº de pontos negros intervencionados 

 

Os indicadores de monitorização obrigatórios definidos nas Diretrizes Nacionais para a Mobilidade 

são os seguintes: 

 Percentagem da população residente na área de influência de 400 metros das paragens de 

transporte coletivo com pelo menos duas circulações por hora no período mais carregado; 

 Percentagem da frota de transporte coletivo adaptada a pessoas com mobilidade reduzida; 

 Percentagem da população abrangida por linhas isócronas de 30 a 60 minutos em transporte 

coletivo, medidas a partir de equipamentos de saúde e educação; 

 Volume anual de passageiros transportados em transporte coletivo; 

 Repartição modal dos movimentos pendulares, considerando os principais modos (TI, TC, 

modos suaves e cadeias de TI+TC); 

 Idade média da frota de TC rodoviário que opera no concelho, por operador; 

 Capitação da rede ciclável estruturante (m / 100 habitantes no concelho); 

 Capitação da rede pedonal estruturante (m / 100 habitantes no concelho) 

 Número de acidentes com peões e ciclistas; 

 Taxa de motorização; 

 Taxa de sinistralidade rodoviária municipal; 
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 Número de circulações de serviços de TC nas horas de ponta, corpo do dia e noturno; 

 Percentagem de novas áreas de construção servidas por TC; 

 Índice de satisfação dos passageiros quanto aos serviços de TC. 

5.1.1. Sistema de monitorização da implementação das ações 

O sistema de monitorização da implementação das ações deverá contemplar as seguintes três 

componentes: 

 Controlo dos prazos de execução das ações; 

 Controlo dos custos associados à execução das ações; 

 Afetação dos recursos às varias ações. 

Para que o sistema possa ser operacionalizado deverá ser implementado e gerido um cronograma 

detalhado para as ações a serem implementadas no curto prazo, o qual deverá ser monitorizado 

com uma periodicidade adequada. Esta periodicidade deverá ser mensal a partir do momento em 

que se começa a planear a implementação das primeiras ações. Até lá, a periodicidade de 

monitorização poderá ser semestral.  

O cronograma deverá conter obrigatoriamente, para caraterizar cada atividade, os seguintes 

elementos/indicadores: 

 Designação da atividade; 

 Duração; 

 Designação da entidade responsável pela sua execução; 

 Relações de sequencialidade (de que atividades esta depende para a sua execução e quais 

são as atividades que dela dependem); 

 Estimativas de custo; 

 Recursos envolvidos (tipo e qualificação). 

No cronograma a implementar deverá ser dada particular importância a todas as atividades que 

contemplam processos decisionais. Para tal importa definir claramente todos os circuitos 

documentais e necessários à aprovação de ações, projetos e documentos, de modo a possibilitar 

um mais eficaz acompanhamento deste tipo de atividades. Deste modo deverá ser feito um 

Manual de Procedimentos para as várias tarefas relacionadas com os processos decisionais. Este 

deverá conter, obrigatoriamente, a definição clara dos documentos necessários para a instrução 

de cada um destes processos (lançamentos de concursos, avaliação de propostas, adjudicação, 

aprovação de projetos, aprovação de trabalhos a mais, entre outros), dos circuitos desses 

documentos e das entidades intervenientes e responsáveis pelas aprovações e pareceres em 

causa.  

O Manual de Procedimentos deverá ser elaborado e aprovado pela Câmara Municipal da Maia 

previamente à execução do cronograma (plano de trabalhos). 

Para cada uma das atividades definidas no cronograma deverão ser ainda definidos indicadores 

do grau de execução, os quais deverão ser passíveis de fácil verificação e servirão de base à 

atualização do executado das várias atividades. Os indicadores do grau de execução deverão ser 

construídos para que seja possível deduzir ritmos de execução dos trabalhos. Este tipo de 
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indicadores é fácil de estimar quando as ações/medidas são constituídas pela realização de obras 

físicas (por exemplo a reformulação de um nó rodoviário ou a construção de um troço de rede 

viária ou o fornecimento de equipamentos). No caso de ações que não tenham uma componente 

material relevante, será necessário fazer a avaliação do grau de execução com base na conclusão 

de milestones que sejam referentes a momentos relevantes na implementação das ações.  

Para além do cronograma deverá ser feito um mapa de controlo de custos o qual deverá incluir os 

seguintes itens: 

 Tipo de contratação: empreitada, prestação de serviços ou fornecimento – consiste na 

definição do tipo de ação; 

 Designação da ação; 

 Estimativa Inicial de Custos – custo estimado da ação; 

 Preço Contratual – preço contratado; 

 Executado Contratual – valor dos trabalhos contratuais executados até ao momento da 

monitorização; 

 Trabalhos a mais aprovados – valor dos trabalhos a mais aprovados; 

 Trabalhos a mais previstos – valor dos trabalhos a mais previstos e ainda não aprovados; 

 Trabalhos a mais executados – valor dos trabalhos a mais executados; 

 Trabalhos a menos descontados – valor dos trabalhos contratados e que não serão realizados, 

já aprovados; 

 Trabalhos a menos previstos – valor dos trabalhos que se prevê não ser necessário executar; 

 Total contratualizado – obtido através da seguinte operação: valor dos trabalhos contratuais + 

valor dos trabalhos a mais aprovados - valor dos trabalhos a menos descontados; 

 Total Previsto - obtido através da seguinte operação: valor dos trabalhos contratuais + valor 

dos trabalhos a mais aprovados + valor dos trabalhos a mais previstos - valor dos trabalhos a 

menos descontados – valor dos trabalhos a menos previstos; 

 Total executado - obtido através da seguinte operação: valor do executado contratual + valor 

dos trabalhos a mais executados - valor dos trabalhos a menos descontados. 

Será de todo o interesse obter o cruzamento entre o cronograma a elaborar e os quadros de 

controlo de custos definidos. Deste modo será possível fazer uma correspondência entre 

eventuais desvios em termos de preço e prazo. 

Para possibilitar este cruzamento, as atividades existentes no cronograma (plano de trabalhos) 

deverão ser facilmente agrupadas pelas ações constantes no quadro de controlo de custos. Ou 

seja, cada atividade só poderá ser imputada a uma e só uma Acão definida no quadro de controlo 

de custos. 
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O processo definido para o Sistema de Gestão e Controlo de Ações é descrito na Figura 5.2. 

Manual de Procedimentos
para Processos Decisionais

Aprovação  
CMM

Relatórios de 

Monitorização

PROCESSO DE MONITORIZAÇÃO

Elaboração Cronograma

Recomendações e medidas 
para correção de desvios

Reprogramação

Aprovação  
CMM

Aprovação  

Reprogramação

 

Figura 5.2 – Sistema de Gestão e Controlo de Ações 

Como se indica na figura anterior, previamente à implementação do processo de monitorização, o 

Manual de Procedimentos para Processos Decisionais e o Cronograma deverão ser aprovados 

pela Câmara Municipal da Maia. 

O processo de monitorização será constituído por relatórios de monitorização, os quais deverão 

possuir uma periodicidade adequada. Estes relatórios deverão incluir recomendações e medidas 

para correção dos desvios eventualmente detetados. O cronograma deverá ser avaliado com uma 

periodicidade que deverá no máximo ser anual, devendo preferencialmente ser semestral. Como 

resultado desta avaliação o cronograma poderá ou não ser reprogramado. O mesmo 

procedimento deverá ser feito relativamente às estimativas orçamentais.  

Os relatórios mensais de monitorização deverão incluir obrigatoriamente informação sobre os 

seguintes tópicos: 

 % de execução das diversas atividades; 

 Justificação dos eventuais desvios verificados e identificação dos estrangulamentos  

 Ritmos de trabalho atingidos e sua comparação face ao estimado inicialmente (com base em 

indicadores de execução física); 

 Quantificação dos recursos realmente afetos às várias atividades em execução; 

 Situação em termos de controlo de custos (atualização mensal do quadro de controlo de custos 

anteriormente definido); 



 

  

 

 

 
   

   

PLANO DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL DO CONCELHO DA MAIA 

Relatório de Propostas de Intervenção, Monitorização e Avaliação do Plano 

E14198_F3_Plano_Acao_004.doc | 147  
  

   

  

 Cronograma do realizado – custo acumulado, tempo (em valor monetário face ao previsto 

inicial); 

 Propostas de medidas para correção de eventuais desvios. 

Os objetivos que se pretendem atingir com a reprogramação consistem na obtenção de correções 

das estimativas dos prazos e custos envolvidos na execução das várias atividades constantes do 

cronograma detalhado. Por outro lado, deverá contemplar a implementação de procedimentos 

destinados diminuir a ocorrência de desvios (em termos de custos e prazos). 

Deste modo, a reprogramação, resultante da avaliação, deverá contemplar os seguintes tópicos: 

 Atualização das estimativas dos prazos previstos no cronograma de acordo com os ritmos de 

trabalho observados; 

 Alteração das relações de sequencialidade, entre atividades, de acordo com a introdução de 

novos procedimentos que alterem os faseamentos anteriormente previstos; 

 Introdução de novas atividades, de modo a garantir uma maior aderência do cronograma face à 

realidade; 

 Correção das estimativas de afetação de recursos às várias atividades constantes do 

cronograma; 

 Correção das estimativas dos valores monetários associados a cada ação. 

O software necessário para a implementação do Sistema de Gestão e Controlo das Ações será 

constituído por softwares de gestão de projeto e por folhas de cálculo  

5.1.2. Monitorização dos resultados das ações  

O sistema de monitorização dos resultados das ações assenta num sistema de informação que 

possibilitará avaliar se os resultados das ações preconizadas no plano estão a produzir resultados 

de acordo com os objetivos do plano. Assim, este sistema será implementado com recurso a um 

sistema de informação geográfica. 

Para cada indicador elaborou-se um formulário específico de caraterização que deverá incluir os 

seguintes itens: 

i. Objetivo do plano a que reporta; 

ii. Nome do indicador; 

iii. Descrição (variáveis, unidade de medida, modo de cálculo); 

iv. Escala (intervalos de variação, máximo e mínimo plausível) e metas ou perspetiva de 

evolução desejada; 

v. Tipo de informação: gráfica (cartográfica) ou alfanumérica (base de dados); 
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vi. Tipo de indicador (tais como: contexto/conhecimento, execução da ação, resultados da 

ação, ou utilizando o modelo DPSIR: Forças Motrizes, Pressão, Estado, Impacte e 

Resposta);  

vii. Periodicidade de atualização dos dados;  

viii. Referenciação espacial dos dados (concelho, freguesia, etc.);  

ix. Fonte (externa/interna, a que entidade ou departamento recorrer) e modo de obtenção da 

informação (ex.: estatística oficial, recolha simples de dados já existentes, levantamento 

terreno, contagem, inquérito, estimativa,…);  

x. Procedimentos de recolha e de atualização dados;  

xi. Valores de referência (ex.: nacionais, NUTS III respetiva, etc.); 

xii. Valores calculados para os vários períodos considerados, devendo ser um deles anterior à 

implementação do plano. 

De acordo com os objetivos para o PMS da Maia definiu-se um conjunto de indicadores de 

monitorização dos resultados, para os quais se preenche seguidamente o formulário proposto 

anteriormente. 
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Quadro 5.2 – Rácio de acessibilidade TC/acessibilidade TI nos polos industriais 

Variáveis  

Nome Rácio de acessibilidade TC/acessibilidade TI nos polos industriais 

Objetivo do plano Assegurar a acessibilidade multimodal aos postos de trabalho, 

equipamentos, comércio e serviços, incluindo estacionamento  

Equilibrar a utilização de TI 

Melhorar a atratividade do TP 

Descrição Tomando cada polo industrial como a origem este indicador será dado pela 

seguinte expressão: 

 

 

Onde ATC/TI é o rácio de acessibilidade em TC pela acessibilidade em TI 

para cada polo industrial 

Habi é o número de habitantes em cada zona i 

Ti é o tempo total de viagem, medido em minutos, estimado tanto para o TI 

como para o TC. Os coeficientes (-0.008 e -0.003) foram calibrados com 

base na distribuição dos tempos de viagem, respetivamente em TI e em TC 

Escala O valor é adimensional, pelo que não existe uma unidade de medida. 

Atualmente o valor médio obtido é de 3X10-17. Pretende-se melhorar este 

resultado em 20% 

Tipo de Informação Informação gráfica e alfanumérica 

Tipo de indicador Indicador de estado 

Periodicidade De 5 em 5 anos 

Referenciação espacial Freguesia, incidindo sobre as freguesias onde se localizam os polos 

industriais 

Fonte Fonte interna 

Recolha de informação Aplicação da expressão indicada em descrição 

Valores de referência Inexistentes 

Valores estimados Valor médio atual         3x10-17 

Objetivo a 5 anos         2.8x10-17 

Objetivo a 10 anos …. 2.5x10-17 
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Quadro 5.3 – Rácio acessibilidade TC/acessibilidade TI ponderado pela população 

Variáveis  

Nome Rácio acessibilidade TC/acessibilidade TI ponderado pela população 

Objetivo do plano Assegurar a acessibilidade multimodal aos postos de trabalho, 

equipamentos, comércio e serviços, incluindo estacionamento  

Equilibrar a utilização de TI 

Melhorar a atratividade do TP 

Descrição Tomando a totalidade do concelho este indicador é calculado pela seguinte 

expressão: 

 

Onde: 

RTC/TI é o rácio da acessibilidade em TC pela acessibilidade em TI para a 

globalidade do concelho 

Popj é a população de uma determinada zona j localizada no interior do 

concelho da Maia 

Habi é o número de habitantes em cada zona i localizada no concelho da 

Maia; 

Tij é o tempo total de viagem entre as zonas i e j, medido em minutos 

PopT é a população total do concelho da Maia 

Escala O valor é adimensional, pelo que não existe uma unidade de medida. 

Atualmente o valor obtido é de 4.8X10-13. Pretende-se melhorar este 

resultado em 20% 

Tipo de Informação Informação gráfica e alfanumérica 

Tipo de indicador Indicador de estado 

Periodicidade De 5 em 5 anos 

Referenciação espacial Concelho 

Fonte Fonte interna 

Recolha de informação Aplicação da expressão indicada em descrição 

Valores de referência Inexistentes 

Valores estimados Valor médio atual         4.9 x10-17 

Objetivo a 5 anos         4.3 x10-17 

Objetivo a 10 anos …. 3.8 x10-17 
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Quadro 5.4 – Número de oportunidades de viagem em TC 

Variáveis  

Nome Oportunidades de viagem (habitantes+empregados+estudantes) em TC a 

20 minutos 

Objetivo do plano Melhorar a atratividade do transporte público 

Descrição Somatório dos residentes, empregados e estudantes abrangidos pela 

isócrona dos 20 minutos. 

Escala Ver Quadro 5.5 

Tipo de Informação Informação alfanumérica 

Tipo de indicador Indicador de estado 

Periodicidade De 5 em 5 anos 

Referenciação espacial Freguesia 

Fonte Fonte interna 

Recolha de informação Aplicação da fórmula indicada na descrição 

Valores de referência Inexistentes 

Valores estimados Ver Quadro 5.5 

 

Quadro 5.5 – Estimativa do indicador por freguesia 

Freguesia Situação atual Horizonte 5 anos Horizonte 10 anos 

Águas Santas 53 238 58 562 63 886 

Avioso (S. Pedro) 40 643 44 707 48 772 

Avioso (Sta. Maria) 89 755 98 731 107 706 

Barca 35 431 38 974 42 517 

Folgosa 40 718 44 790 48 862 

Gemunde 58 866 64 753 70 639 

Gondim 59 037 64 941 70 844 

Gueifães 97 077 106 785 116 492 

Maia 70 799 77 879 84 959 

Milheirós 26 204 28 824 31 445 

Moreira 64 590 71 049 77 508 
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Freguesia Situação atual Horizonte 5 anos Horizonte 10 anos 

Nogueira 52 159 57 375 62 591 

Pedrouços 15 815 17 397 18 978 

S. Pedro Fins 59 793 65 772 71 752 

Silva Escura 53 092 58 401 63 710 

Vermoim 21 397 23 537 25 676 

Vila Nova da Telha 0 1 000 1 100 

 

Quadro 5.6 – Pares origem/ destino servidos pelo modo ciclável 

Variáveis  

Nome Pares origem/ destino (O/D) servidos pelo modo ciclável 

Objetivo do plano Promover a utilização da bicicleta 

Equilibrar a afetação do espaço público 

Descrição Número total de pares O/D (tendo em consideração o sistema de 

zonamento adotado, tal como indicados nas matrizes Origem/Destino) que 

passarão a ser servidos diretamente por redes cicláveis, ou seja, as zonas 

intersetadas por um ou mais troços da rede ciclável proposta 

Escala A escala é adimensional, embora se encontre indiretamente relacionada 

com o nº de viagens diárias a captar. Espera-se servir um potencial de 

pares O/D de cerca de 200 num período de 5 anos e nos seguintes 5 anos 

cerca de 1,7 vezes o nº de pares captados a médio prazo 

Tipo de Informação Informação alfanumérica 

Tipo de indicador Indicador de estado 

Periodicidade De 5 em 5 anos 

Referenciação espacial Concelho 

Fonte Fonte interna 

Recolha de informação Inquéritos à Mobilidade 

Valores de referência Inexistentes 

Valores estimados Objetivo a 5 anos         201 pares O/D (14 206 viagens diárias) 

Objetivo a 10 anos …. 545 pares O/D (26 705 viagens diárias) 
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Quadro 5.7 – Percentagem de habitantes+empregados+estudantes) abrangidos por medidas de 
melhoria da circulação pedonal 

Variáveis  

Nome Percentagem de habitantes+empregados+estudantes) abrangidos por 
medidas de melhoria da circulação pedonal 

Objetivo do plano Promover o modo pedonal 

Equilibrar a afetação do espaço público 

Descrição Somatório da população, trabalhadores e estudantes até uma distância de 
200 metros dos locais intervencionados por medidas de melhoria das 
infraestruturas de apoio à circulação pedonal 

Escala Espera-se com esta medida abranger cerca de 69 500 habitantes, 
trabalhadores e estudantes do concelho (34%), dos quais cerca de 16% 
serão abrangidos no horizonte de 5 anos e correspondem à cidade da Maia 
e 18% nos aglomerados populacionais, num horizonte de 10 anos 

Tipo de Informação Informação alfanumérica 

Tipo de indicador Indicador de estado 

Periodicidade De 5 em 5 anos 

Referenciação espacial Aglomerado urbano 

Fonte INE (Censos 2011); DGAEP 

Recolha de informação Inexistente 

Valores de referência Inexistentes 

Valores estimados Objetivo a 5 anos         32 664 habitantes, trabalhadores e estudantes 

Objetivo a 10 anos …. 69 542 habitantes, trabalhadores e estudantes 

 

Quadro 5.8 – Área abrangida por medidas de gestão do estacionamento 

Variáveis  

Nome Área abrangida por medidas de gestão do estacionamento 

Objetivo do plano Equilibrar a afetação do espaço público 

Equilibrar a utilização do TI 

Descrição Somatório da população e trabalhadores nos locais de implementação de 
medidas de gestão da oferta de estacionamento 

Escala Atualmente estima-se que o estacionamento tarifado abranja cerca de 
15 000 habitantes e trabalhadores do concelho (7,9% do total do concelho) 

Pretende-se que este valor aumente numa proporção de 2,15 no prazo de 5 
anos (passando a abranger cerca de 17%) e 3,00 vezes em 10 anos 
(passando a um total de 23,6% dos habitantes e trabalhadores do 
concelho). 
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Variáveis  

Tipo de Informação Informação alfanumérica e cartográfica 

Tipo de indicador Indicador de estado 

Periodicidade De 5 em 5 anos 

Referenciação espacial Freguesia 

Fonte Fonte interna 

Recolha de informação Aplicação do discriminado na descrição 

Valores de referência Inexistentes 

Valores estimados Valor médio atual         15 060 trabalhadores e habitantes 

Objetivo a 5 anos         32 392 trabalhadores e habitantes 

Objetivo a 10 anos …. 45 210 trabalhadores e habitantes 

 

Quadro 5.9 – Número de pontos negros intervencionados 

Variáveis  

Nome Número de pontos negros intervencionados 

Objetivo do plano Garantir a segurança das deslocações 

Descrição Somatório do número de pontos negros intervencionados 

Escala Desejavelmente deveria tentar-se manter uma taxa média de um ponto 
negro intervencionado por ano 

Tipo de Informação Informação alfanumérica  

Tipo de indicador Indicador de resposta 

Periodicidade De 5 em 5 anos 

Referenciação espacial Concelho 

Fonte Fonte interna 

Recolha de informação Aplicação do discriminado na descrição 

Valores de referência Inexistentes 

Valores estimados Valor médio atual         Não aplicável 

Objetivo a 5 anos         5 

Objetivo a 10 anos …. 10 

 

Como já foi referido este sistema deverá estar ligado a um Sistema de Informação Geográfica o 

que implica que a equipa responsável por esta componente da monitorização trabalhe em 

cooperação com os serviços da CMM responsáveis pelo SIG do concelho, de modo a garantir que 

o sistema de monitorização utiliza as mesmas bases cartográficas e possui o mesmo grau de 

atualização. 

A monitorização dos resultados das ações deverá produzir relatórios de ponto da situação com 

uma periodicidade anual. Eventualmente, quando tal se justifique, estes relatórios poderão ter uma 

periodicidade menor, ou seja serem semestrais.  
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Os elementos constantes destes relatórios deverão ser os seguintes: 

 Identificação das ações concluídas entre o relatório e o relatório anterior; 

 Variação dos valores obtidos em cada indicador entre o relatório e o relatório anterior; 

 Justificação dos valores obtidos; 

 Recomendações. 

5.2. MONITORIZAÇÃO ESTRATÉGICA 

O sistema de monitorização estratégica tem como objetivo avaliar se as ações implementadas no 

âmbito do Plano de Mobilidade Sustentável estão a produzir os impactes desejáveis. Estes 

impactes resultam de uma agregação dos objetivos definidos para o Plano. Ou seja, de um modo 

global a alteração da repartição modal, em favor de modos ambientalmente menos agressivos, 

corresponde aos impactes globais e desejados que resultam dos objetivos do Plano de Mobilidade 

Sustentável.  

Assim a monitorização estratégica tem como finalidade principal possibilitar a medição dos 

seguintes indicadores: 

 Peso dos vários modos de transporte na mobilidade dos residentes do concelho. Estes valores 

da repartição modal deverão ser medidos em termos das distâncias percorridas por modo; 

 Emissões produzidas pelo sistema de transportes. 

Relativamente à repartição modal a situação de referência corresponde à situação atual tal como 

foi identificada na Fase 1 do presente Plano. Os valores agregados da repartição modal são os 

apresentados no Quadro 5.10.  

Quadro 5.10 – Repartição modal 

Modos 
Quota 

(distâncias percorridas) 
Quota (nº viagens) 

Modos suaves (a pé e bicicleta) 3,5% 23,1% 

Transporte Individual (automóvel+moto) 70,4% 64,5% 

Transporte Coletivo  18,7% 11,6% 

Automóvel+Transporte Coletivo 0,3% 0,2% 

Outros Transportes Públicos (táxi e outros) 7,1% 0,6% 

 

Para se determinar a repartição modal, será necessário a realização de um inquérito à mobilidade, 

o qual não terá necessariamente de possuir uma amostra de igual dimensão à que foi construída 

para o presente Plano. Assim, uma amostra correspondente a cerca de 400 inquéritos 

domiciliários aos residentes poderá ser suficiente para aferir da evolução da repartição modal. 
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Face ao facto dos indicadores de monitorização estratégica implicarem um investimento 

importante na sua recolha e ao facto da implementação das medidas não ser imediata e também 

os seus resultados não serem imediatos, considera-se que deveria existir um momento de 

avaliação estratégica num horizonte de 5 anos, sendo que se considera que o prazo de vigência 

do plano é de 10 anos e ao fim deste período haveria lugar a uma reformulação do mesmo com a 

execução de um novo plano de mobilidade o qual implicaria a execução de novos inquéritos à 

mobilidade (estes realizados a uma amostra de maior dimensão, semelhante à que foi utilizada no 

presente plano). Para efeitos de estimação dos custos de realização destes inquéritos, pode-se 

considerar um intervalo entre 7 e 12 euros/inquérito, acrescidos de IVA. Esta variabilidade, 

decorre, entre outros fatores, da adoção de diferentes técnicas de inquirição, do formulário dos 

questionários. 

Este momento de avaliação estratégica, a ser realizado num horizonte de 5 anos permitiria que 

nesse momento fosse realizada uma análise mais detalhada dos rácios entre os custos e os 

benefícios resultantes da implementação do Plano, o que possibilitaria a realização de análises 

mais detalhadas que avaliassem a necessidade de retroações mais profundas. 
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6. MODELO INSTITUCIONAL DE GESTÃO 

A problemática da gestão da mobilidade implica o envolvimento de um conjunto alargado de 

entidades e setores da sociedade, muitas vezes com diferentes interesses, que devem ser 

envolvidos tanto no processo de elaboração como de implementação do plano de mobilidade 

sustentável. 

A mobilidade é um aspeto fulcral do quotidiano das atividades e populações, pelo que agir ao nível 

da gestão da mobilidade e do sistema de transportes de um concelho acarreta implicações para as 

populações, atividades económicas e para toda a envolvente intermunicipal e regional onde este 

território se insere. 

Importa assim definir um modelo de governação que assegure a articulação das opções do PMS 

com as orientações de política nacional, regional e municipal em matéria de transportes e 

ordenamento do território. 

A coordenação técnica, económica e de gestão do sistema de transportes requer a adoção de 

fórmulas de coordenação institucional suficientemente ágeis e flexíveis para regular e coordenar 

as várias componentes do sistema de transportes do ponto de vista legal, institucional, financeiro e 

operacional. 

No que concerne à política regional, a Autoridade Metropolitana de Transportes do Porto (AMTP) é 

a entidade com competências ao nível do planeamento, da coordenação e organização do 

mercado e do desenvolvimento e da gestão dos sistemas de transportes no âmbito metropolitano, 

pelo que a articulação com esta entidade é fundamental para a implementação do PMS. 

Por outro lado, existe um conjunto de entidades externas, com responsabilidades ao nível do 

planeamento e operação do sistema de transportes do município, que têm vindo a acompanhar a 

elaboração do plano e que deverão continuar a acompanhar a sua implementação, até porque a 

execução de algumas das medidas propostas do plano de ação dependem destas entidades. 

Assim, sugerem-se dois níveis distintos para as estruturas propostas no modelo de governação 

para a gestão da mobilidade do município da Maia: 

 Comissão de Acompanhamento (CA), constituída por entidades externas à Câmara 

Municipal da Maia e que deve incluir representantes da administração local e regional e da 

administração central e, eventualmente, operadores do sistema de transportes com atividade 

no município da Maia; 

 Grupo Técnico de Trabalho (GTT), dentro do município da Maia, para a qual se propõe a 

criação de um órgão que coordene as políticas de mobilidade urbana com as políticas 

urbanísticas e de ambiente, no sentido de se criarem diretrizes de atuação, articulação com a 

administração regional e central para a concretização das medidas do Plano de Mobilidade 

Sustentável e acompanhamento/monitorização da sua implementação. 
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6.1. COMISSÃO ACOMPANHAMENTO (CA) 

Esta Comissão poderia incluir representantes da Administração Local e Regional (e. g. Área/Junta 

Metropolitana do Porto, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional da Região 

Norte), da Administração Central (Autoridade Metropolitana de Transportes do Porto, T, INIR), 

para além dos diferentes atores locais (e.g., operadores de transportes) com responsabilidades 

sobre a mobilidade e acessibilidade.  

Esta Comissão, ainda que com caráter não vinculativo, deverá analisar e acompanhar a execução 

do Plano, bem como implementar algumas das medidas constantes no plano de ação do PMS da 

Maia e cujo sucesso de implementação depende em parte desta comissão. 

Sugere-se que esta comissão reúna anualmente com vista a acompanhar o processo de 

implementação do PMS. 

6.2. GRUPO TÉCNICO DE TRABALHO 

Neste domínio sugere-se a criação de um grupo técnico de trabalho constituído por técnicos de 

vários departamentos do município que garanta a execução do plano de ação do PMS no que 

concerne ao cumprimento dos objetivos definidos e monitorização das ações concretizadas. 

Este grupo deverá ter como missão: 

 Coordenar globalmente o Programa de Ação; 

 Controlar o cumprimento das responsabilidades dos diversos departamentos do município 

envolvidos na concretização do plano de ação; 

 Articular com as entidades privadas, que sejam relevantes para o sucesso da intervenção, com 

entidades públicas; 

 Articular com as entidades nacionais e regionais responsáveis pela Política das Cidades e 

envolvidas na implementação do plano de ação; 

 Preparar as bases para Cadernos de encargos dos concursos para contratação de estudos, 

projetos conducentes à implementação das ações do plano de ação do PMS; 

 Acompanhar e coordenar a execução das ações constantes no plano de ação; 

 Monitorizar o plano de ação. 

Como referido, este grupo deverá ser multidisciplinar integrando técnicos de vários departamentos 

nomeadamente do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana, do Departamento 

de Construção e Manutenção, do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura e 

da Divisão de Qualidade e Sistemas de Informação. 

Entende-se assim que o plano de ação do PMS da Maia deverá constituir um ponto de partida 

para uma nova fase de atuação ao nível do planeamento do sistema de transportes municipal e ao 

nível do planeamento urbano.  
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6.3. ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS LOCAIS 

A existência no plano de ação do PMS de inúmeras medidas propostas cuja execução depende de 

entidades externas às autarquias, pode comprometer o sucesso da implementação do plano. 

Assim, e como medida complementar à constituição da Comissão de Acompanhamento (CA) 

sugere-se o estabelecimento de parcerias locais. 

Recorde-se que muitas destas entidades participaram na fase de elaboração do plano, tendo 

contribuindo para a definição e hierarquização dos objetivos do plano, pelo que o estabelecimento 

de parcerias constitui-se como uma boa prática para o comprometimento das entidades pela 

concretização das ações. 

Estas parcerias podem materializar-se com recurso a diferentes instrumentos (protocolos, 

contratos, pactos, manifestos, entre outros), podendo ser bilaterais ou multilaterais. 

Atendendo às experiências internacionais neste domínio e ao número de entidades a envolver, 

considera-se que o estabelecimento de um pacto de mobilidade poderia ser um bom 

instrumento. 

O pacto de mobilidade consiste num documento orientador no qual constam os princípios gerais 

(objetivos gerais) da estratégia de gestão da mobilidade e acessibilidade do concelho, bem como 

os esforços a desenvolver para a implementação do programa de ação. 

Trata-se portanto de um documento de natureza política, no âmbito do qual as várias entidades 

que o assinam aceitam de forma voluntária e em concertação, a estratégia do plano, bem como as 

ações contempladas no plano de ação, bem como as medidas que cada um se compromete a 

realizar. 
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ANEXO I – FICHAS DE MEDIDAS 

O presente anexo sintetiza sobre a forma de fichas as medidas apresentadas no âmbito do Plano 

de Ação do Plano de Mobilidade Sustentável da Maia e que operacionalizam o conceito de 

intervenção desenvolvido na Fase 2 do plano. 

As medidas são assim apresentadas sobre a forma de “Fichas de Projeto”, que se pretende que se 

constituam como documentos orientadores de cada uma das intervenções propostas. Em cada 

ficha constam os seguintes elementos informativos, que se consideram relevantes para a 

implementação das medidas: 

 Designação da ação; 

 Temática – no âmbito do PMS Maia as ações forma organizadas por temáticas baseadas na 

tipologia de ações propostas, a saber: Ordenamento do Território, Plano de Circulação, Plano 

de Estacionamento, Plano de Transportes Coletivos, Plano Ciclável, Plano Pedonal e Plano de 

Logística Urbana; 

 Prioridade – que corresponde à indicação da primazia de ordem de realização da intervenção 

decorrente do que se considera ser a sua primazia de tempo. Assim, classificaram-se de 

prioridade 1 as ações que se consideram prioritárias e, como tal devem ser implementadas a 

curto/médio prazo e de Prioridade 2, as medidas que se considera devem ser aplicadas a 

médio/ longo prazo; 

 Objetivos – em que se identicam os objetivos gerais para os quais a ação contribui; 

 Descrição – correspondente a um breve descritivo do conteúdo da ação, bem como 

enquadramento/pertinância no âmbito do diagnóstico do sistema de mobilidade e transportes 

efetuado e perspetivas futuras para o concelho; 

 Resultados esperados – enunciação dos efeitos espetáveis com a implementação do 

projeto/ação. 

 Entidade responsável - identificação da(s) entidade(s) responsável(eis) pela 

execução/promoção da intervenção. 

 Outras entidades a envolver - identificação da(s) entidade(s) a envolver na execução da 

intervenção; 

 Interdependências - indicação das ações com os quais a intervenção estabelece relações de 

dependência; 

 Período de execução - indicação do período temporal no qual a ação deverá ser 

desenvolvida; 

 Custos – indicação do montante previsto para a execução da intervenção; 
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 Fontes de financiamento – indicação de possíveis fontes de financiamento para a realização 

da ação; 

 Indicadores de avaliação e monitorização – identificação dos indicadores definidos no plano 

para monitorização da ação. 
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Designação Temática 

Concentrar zonas de expansão urbana nas áreas de maior oferta TC 
Ordenamento do 

Território 

 

Prioridade 1 Objetivo 

Assegurar a acessibilidade multimodal 

Equilibrar a utilização do TI 

Melhorar a atratividade do TP 

 

Descrição 

O aumento da densidade e da acessibilidade proporcionada pela proximidade dos serviços de transporte 
coletivo tem efeitos positivos na redução da dependência do Transporte Individual (TI) enquanto modo 
principal de deslocação.  

Assim, e no âmbito da presente medida, recomenda-se que: 

 Os novos desenvolvimentos urbanísticos sejam localizados nas zonas urbanas já consolidadas do 
concelho; 

 Seja dada prioridade a novos desenvolvimentos urbanísticos localizados na área de influência das 
paragens e estações de TC: 

 Considera-se para estes efeitos que a área de influência do TC ferroviário corresponde a um raio 
de 400-500 metros em redor das estações do Metro do Porto e do caminho-de-ferro; 

 Considera-se para estes efeitos que a área de influência do TC rodoviário é de 150 metros em 
redor das paragens de autocarro, sendo que só deverão ser consideradas as paragens cujo 
número de circulações diárias (com paragem nas mesmas) seja superior a 10. 

 Estes novos desenvolvimentos urbanísticos deverão sempre que possível ter um caráter 
multifuncional, de modo a garantir um aumento dos níveis de mix de atividades os quais são 
potencialmente positivos para a redução dos níveis de dependência do TI. 

Estas medidas poderão e deverão ser acompanhadas por um desincentivo, por parte da Câmara 
Municipal, a desenvolvimentos urbanísticos propostos para fora das zonas de influência do TC. 

 

Resultados Esperados 

Aumento da multifuncionalidade nas áreas de expansão urbana 

Redução dos níveis de dependência do Transporte Individual 

 

Entidade Responsável  Outras Entidades a Envolver 

Câmara Municipal da Maia  N.A. 

 

Custos 

Esta medida não apresenta custos diretos de investimento para a Câmara Municipal da Maia, implicará 
pelo contrário uma alteração dos processos de licenciamento urbanístico no sentido de uma maior 
articulação com as políticas de mobilidade e transportes 
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Interdependências 

Não aplicável 

 

Período de execução 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

X X  

 

Fontes de Financiamento 

Não aplicável 

 

Indicadores de avaliação e monitorização 

Rácio de acessibilidade TC/acessibilidade TI nos polos industriais 

Rácio acessibilidade TC/acessibilidade TI ponderado pela população 
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Designação Temática 

Definir critérios para a localização de polos geradores/ atractores de deslocações 
Ordenamento do 

Território 

 

Prioridade 1 Objetivo 

Assegurar a acessibilidade multimodal 

Equilibrar a utilização do TI 

Melhorar a atratividade do TP 

 

Descrição 

Para efeitos de licenciamento de novos polos geradores/atractores propõe-se que a Câmara Municipal da 
Maia defina critérios para a sua localização com numa classificação de zonas que se apresenta 
seguidamente. 

Os critérios propostos para a localização de polos geradores/atractores baseiam-se nos princípios 
definidos nas políticas ABC, que foram implementadas na Holanda há algumas décadas, com os quais se 
pretende adequar a localização de atividades com forte potencial de atracão e geração de viagens às 
caraterísticas do sistema de transportes e assim contribuir para menores níveis de dependência do TI 
para a mobilidade induzida pelas mesmas. 

Propõem-se assim a definição de 3 tipos de localizações e 3 tipos de equivalente de polos 
geradores/atractores, a saber: 

 Localização A – proximidade do Metro ou comboio – até 5 minutos a pé (cerca de 400 metros); 

 Localização B – até 10 minutos a pé do comboio ou metro ou até 5 minutos a pé de uma paragem com 
pelo menos 10 circulações por dia; 

 Localização C – as restantes áreas do concelho. 

As atividades foram classificadas em termos de perfis com correspondência na classificação das zonas, 
de acordo com o apresentado no quadro que se segue. 

Caraterísticas de mobilidade Localização A Localização B 
Localização 

C 

Intensidade de empregos (empregos/m2 
superfície construída) 

Elevada Média Extensiva 

Dependência do automóvel para as 
viagens em serviço 

Elevada Média Extensiva 

Intensidade de visitantes (visitantes dia/m2 
superfície construída) 

Elevada Média Reduzida 

Dependência do transporte de mercadorias Reduzida Média Elevada 

 

Na Figura que se segue apresenta-se uma representação preliminar da classificação do território 
concelhio em zonas A e B (as zonas C não são explicitamente representadas, uma vez que estas são por 
definição todas as zonas não classificadas como A ou B).  
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Classificação das zonas 

Face ao exposto, para efeitos de licenciamento de novos polos de atividades económicas a Câmara 
Municipal deverá exigir ao promotor do empreendimento a realização de um estudo de avaliação da 
compatibilidade da classificação da atividade e da sua localização. Este estudo que deverá ser uma 
componente de um estudo de impactes de tráfego e de geração de viagens, e deverá conter, 
obrigatoriamente, os seguintes elementos: 

 Quantificação das viagens atraídas e geradas pelo empreendimento, discriminada pelos vários 
segmentos: empregados, utilizadores/visitantes e fornecedores; 

 Análise das caraterísticas das viagens de serviço e da sua dependência do automóvel; 

 Estimativa de repartição modal nas viagens de acesso ao empreendimento (em função das 
caraterísticas da oferta de TC) e sua distribuição ao longo do dia; 

 Estimativa dos impactes na rede viária próxima; 

 Proposta de classificação do empreendimento em termos das classes A, B ou C; 

 Análise da compatibilidade entre a classificação da localização e a classificação do empreendimento. 
Caso essa compatibilidade não esteja assegurada, o estudo deverá produzir propostas para se atingir 
essa compatibilização. 

 

Resultados Esperados 

Redução das viagens realizadas em transporte individual 

Crescimento das viagens realizadas em transporte coletivo 

Redução da pressão do estacionamento no público 
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Entidade Responsável  Entidades a Envolver 

Câmara Municipal da Maia  Empresas que se pretendam instalar no município 
da Maia 

 

Custos 

Não existem custos associados à implementação desta medida. 

 

Interdependências 

Não existem interdependências com outras medidas 

 

Período de execução 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

X   

 

Fontes de Financiamento 

Não aplicável 

 

Indicadores de avaliação e monitorização 

Rácio de acessibilidade TC/acessibilidade TI nos polos industriais 

Rácio acessibilidade TC/acessibilidade TI ponderado pela população 
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Designação Temática 

Implementação de medidas de acalmia de tráfego e de “zonas 30” no núcleo 
urbano de Castelo da Maia 

Plano de 
Circulação 

 

Prioridade 2 Objetivo 

Equilibrar a utilização do Transporte Individual 

Equilibrar a afetação do espaço público 

Assegurar a qualidade ambiental 

Garantir a segurança das deslocações 

 

Descrição 

As vias que atravessam os espaços urbanos, para além de constituírem eixos rodoviários onde interessa 
salvaguardar boas condições de fluidez de tráfego, podem representar, num conjunto importante de 
casos, a rua principal do aglomerado, onde se centram as atividades locais, requerendo boas condições 
de acessibilidade ao comércio e serviços.  

Assim, a proposta desenvolvida centra-se na implementação de medidas de acalmia de tráfego nos 
principais núcleos urbanos do concelho, nomeadamente em Castelo da Maia, tendo como principais 
objetivos: 

 Moderação da gravidade dos acidentes gerados pela acumulação de funções que estão sujeitas as 
vias de caráter urbano;  

 A definição de “zonas 30, com a finalidade de evitar o tráfego de atravessamento de zonas 
específicas, restritamente residenciais ou de forte atividade comercial; 

 Com a redução das velocidades e da capacidade rodoviária, pretende-se também equilibrar a 
atratividade dos vários modos de transporte (TI, TC e modos não motorizados), e deste modo reduzir 
os níveis de utilização do TI. 

O processo de implementação das medidas de acalmia de tráfego deve ser constituído por 6 fases 
elementares: 

 Diagnóstico – concerne em parte ao definido aqui neste plano, mas de forma mais concentrada e 
estruturada ao nível micro, como levantamentos da geometria da via, identificação de pontos de 
conflitos e localização de escolas, equipamentos de saúde, lares de idosos e outros geradores de 
tráfego pedonal; 

 Definição de Objetivos – Nesta fase é fulcral o envolvimento e a participação pública, visto que a 
população local é melhor conhecedora dos problemas e condicionantes locais, não devendo descurar 
que esta potencia uma responsabilização alargada de todos os atores envolvidos; 

 Desenvolvimento de possíveis soluções alternativas; 

 Seleção da solução – Importa integrar nesta fase o parecer da equipa técnica, a visão global da 
população e restantes entidades envolvidas; 

 Implementação da Solução – Existem vantagens de recorrer a medidas temporárias, sempre que, por 
restrições de espaço, os projetistas se vejam obrigados a recorrer a parâmetros subdimensionados, 
permitindo testar o desempenho das soluções sem agravamento considerável dos custos; 

 Monitorização – Procura-se nesta fase avaliar o efeito real das medidas e proceder caso seja 
necessário a reajustes da solução implementada. 

As zonas propostas para implementação destas medidas nos três aglomerados urbanos encontram-se 
representadas nas figuras que se apresentam no subcapítulo 3.2.4.2 do relatório. 
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Resultados Esperados 

Redução dos níveis de sinistralidade nas áreas urbanas. 

Melhoria da qualidade ambiental por via de reduções do nível do ruído e das emissões poluentes. A 
redução das velocidades de 50 km/h para 30 km/h induzem reduções dos níveis de ruído entre 4 a 5 
decibéis.  

Melhoria da distribuição dos fluxos de tráfego de forma mais concertada e equilibra tendencialmente o 
uso do transporte individual. 

Melhoria do ambiente urbano e consequentemente prevenção da saída dos residentes dos núcleos 
urbanos para zonas mais calmas, reduzindo assim o Suburban Sprawl que é, como se sabe, uma das 
causas do aumento dos custos económicos, sociais e ambientais à sociedade. 

 

Entidade Responsável  Entidades a Envolver 

Câmara Municipal da Maia  Operadores de transportes coletivos 

Associações de moradores e de comerciantes 

Equipas de emergência médica e bombeiros 

PSP 

 

Custos 

Porque há inúmeros instrumentos de acalmia de tráfego, dispositivos e condicionantes, os custos variam 
largamente. Os custos podem também variar dependendo se os projetos são implementados 
individualmente ou em conjunto com outros projetos de construção de estradas. 

Em função da proposta de áreas para implementação das medidas nos três aglomerados urbanos do 
concelho da Maia, efetuou-se uma estimativa de custos de implementação em função da extensão global 
de vias a intervencionar e do número de respetivas interseções e do faseamento proposto para a sua 
implementação (ver quadro que se segue). 

Os custos globais para a implementação das ações de acalmia de tráfego definidas nas zonas 30 no 
núcleo urbano de Castelo da Maia estimam-se entre os 830.000€ e 2.010.000€. 

Para além dos custos da na implementação de acalmia de tráfego existem também os custos do projeto e 
de fiscalização que rondam normalmente os 5% do valor das obras de engenharia civil e os custos de 
manutenção incrementais. 
 

Custo total (€) Custo Fase 1 (€) Custo Fase 2 (€) 

830.000 a 2.010.000 450.000 a 1.090.000 380.000 a 920.000 

 

Interdependências 

As medidas preconizadas neste ponto deverão ser articuladas com as medidas propostas nos planos de 
circulação pedonal, ciclável e de transportes coletivos. 

 

Período de execução 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

 X X 

 

Fontes de Financiamento 

Câmara Municipal da Maia 

Fundos comunitários – PO Norte 

 

Indicadores de avaliação e monitorização 

Percentagem de habitantes+empregados+estudantes abrangidos por medidas de melhoria da circulação 
pedonal 

Número de pontos negros intervencionados 
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Designação Temática 

Medidas de acalmia de tráfego e definição de “zonas 30” no núcleo urbano da 
cidade da Maia 

Plano de 
Circulação 

 

Prioridade 2 Objetivo 

Equilibrar a utilização do Transporte Individual 

Equilibrar a afetação do espaço público 

Assegurar a qualidade ambiental 

Garantir a segurança das deslocações 

 

Descrição 

A definição de “Zona 30” resume-se à delimitação de um determinado perímetro urbano onde a 
velocidade de circulação é limitada a 30 km/h no qual as infraestruturas a implementar promovem a 
coexistência pacífica de todos os modos de transporte, constituindo uma zona de circulação homogénea 
e traduzindo-se numa zona mais segura para peões e de modos suaves. 

O processo de Implementação das medidas de acalmia de tráfego deve ser constituído por 6 fases 
elementares: 

 Diagnóstico – concerne em parte ao definido aqui neste plano, mas de forma mais concentrada e 
estruturada ao nível micro, como levantamentos da geometria da via, identificação de pontos de 
conflitos e localização de escolas, equipamentos de saúde, lares de idosos e outros geradores de 
tráfego pedonal; 

 Definição de Objetivos – Nesta fase é fulcral o envolvimento e a participação pública, visto que a 
população local é melhor conhecedora dos problemas e condicionantes locais, não devendo descurar 
que esta potencia uma responsabilização alargada de todos os atores envolvidos; 

 Desenvolvimento de possíveis soluções alternativas; 

 Seleção da solução – Importa integrar nesta fase o parecer da equipa técnica, a visão global da 
população e restantes entidades envolvidas; 

 Implementação da Solução – Existem vantagens de recorrer a medidas temporárias, sempre que, por 
restrições de espaço, os projetistas se vejam obrigados a recorrer a parâmetros subdimensionados, 
permitindo testar o desempenho das soluções sem agravamento considerável dos custos; 

 Monitorização – Procura-se nesta fase avaliar o efeito real das medidas e proceder caso seja 
necessário a reajustes da solução implementada. 

 

Resultados Esperados 

Redução dos níveis de sinistralidade nas áreas urbanas. 

Melhoria da qualidade ambiental por via de reduções do nível do ruído e das emissões poluentes. A 
redução das velocidades de 50 km/h para 30 km/h induzem reduções dos níveis de ruído entre 4 a 5 
decibéis.  

Melhoria da distribuição dos fluxos de tráfego do transporte individual. 

Melhoria do ambiente urbano e consequentemente prevenção da saída dos residentes dos núcleos 
urbanos para zonas mais calmas, reduzindo assim o Suburban Sprawl que é, como se sabe, uma das 
causas do aumento dos custos económicos, sociais e ambientais à sociedade. 
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Entidade Responsável  Entidades a Envolver 

Câmara Municipal da Maia  Operadores de transportes coletivos 

Associações de moradores e de comerciantes 

Equipas de emergência médica e bombeiros 

 

Custos 

Porque há inúmeros instrumentos de acalmia de tráfego, dispositivos e condicionantes, os custos variam 
largamente. Os custos podem também variar dependendo se os projetos são implementados 
individualmente ou em conjunto com outros projetos de construção de estradas. 

Os projetos de acalmia de tráfego envolvem uma variedade de objetivos, como embelezamento da 
envolvente urbana, por essas razões uma parte dos custos do projeto pode ser cobrada em conjunto com 
outros orçamentos. 

Em função da proposta de áreas para implementação das medidas nos três aglomerados urbanos do 
concelho da Maia, efetuou-se uma estimativa de custos de implementação em função da extensão global 
de vias a intervencionar e do número de respetivas interseções e do faseamento proposto para a sua 
implementação (ver quadro que se segue). 

Os custos globais para a implementação das ações de acalmia de tráfego definidas nas zonas 30 na 
cidade da Maia estimam-se entre os 1.110.000€ e 2.610.000€. 

Para além dos custos da na implementação de acalmia de tráfego existem também os custos do projeto e 
de fiscalização que rondam normalmente os 5% do valor das obras de engenharia civil e os custos de 
manutenção incrementais. 

Custo total (€) Custo Fase 1 (€) Custo Fase 2 (€) 

1.110.000 a 2.610.000 600.000 a 1.410.000 510.000 a 1.200.000 

 

Interdependências 

As medidas preconizadas neste ponto deverão ser articuladas com as medidas propostas nos planos de 
circulação pedonal, ciclável e de transportes coletivos. 

 

Período de execução 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

 X X 

 

Fontes de Financiamento 

Câmara Municipal da Maia 

Fundos comunitários – PO Norte 

 

Indicadores de avaliação e monitorização 

Percentagem de habitantes+empregados+estudantes abrangidos por medidas de melhoria da circulação 
pedonal. 
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Designação Temática 

Medidas de acalmia de tráfego e definição de “zonas 30” no núcleo urbano de 
Águas Santas 

Plano de 
Circulação 

 

Prioridade 2 Objetivo 

Equilibrar a utilização do Transporte Individual 

Equilibrar a afetação do espaço público 

Assegurar a qualidade ambiental 

Garantir a segurança das deslocações 

 

Descrição 

A definição de “Zona 30” resume-se à delimitação de um determinado perímetro urbano onde a 
velocidade de circulação é limitada a 30 km/h no qual as infraestruturas a implementar promovem a 
coexistência pacífica de todos os modos de transporte, constituindo uma zona de circulação homogénea 
e traduzindo-se numa zona mais segura para peões e de modos suaves. 

O processo de Implementação das medidas de acalmia de tráfego deve ser constituído por 6 fases 
elementares: 

 Diagnóstico – concerne em parte ao definido aqui neste plano, mas de forma mais concentrada e 
estruturada ao nível micro, como levantamentos da geometria da via, identificação de pontos de 
conflitos e localização de escolas, equipamentos de saúde, lares de idosos e outros geradores de 
tráfego pedonal; 

 Definição de Objetivos – Nesta fase é fulcral o envolvimento e a participação pública, visto que a 
população local é melhor conhecedora dos problemas e condicionantes locais, não devendo descurar 
que esta potencia uma responsabilização alargada de todos os atores envolvidos; 

 Desenvolvimento de possíveis soluções alternativas; 

 Seleção da solução – Importa integrar nesta fase o parecer da equipa técnica, a visão global da 
população e restantes entidades envolvidas; 

 Implementação da Solução – Existem vantagens de recorrer a medidas temporárias, sempre que, por 
restrições de espaço, os projetistas se vejam obrigados a recorrer a parâmetros subdimensionados, 
permitindo testar o desempenho das soluções sem agravamento considerável dos custos; 

 Monitorização – Procura-se nesta fase avaliar o efeito real das medidas e proceder caso seja 
necessário a reajustes da solução implementada. 

 

Resultados Esperados 

Redução dos níveis de sinistralidade nas áreas urbanas. 

Melhoria da qualidade ambiental por via de reduções do nível do ruído e das emissões poluentes. A 
redução das velocidades de 50 km/h para 30 km/h induzem reduções dos níveis de ruído entre 4 a 5 
decibéis.  

Melhoria da distribuição dos fluxos de tráfego de forma mais concertada e equilibra tendencialmente o 
uso do transporte individual. 

Melhoria do ambiente urbano e consequentemente prevenção da saída dos residentes dos núcleos 
urbanos para zonas mais calmas, reduzindo assim o Suburban Sprawl que é, como se sabe, uma das 
causas do aumento dos custos económicos, sociais e ambientais à sociedade. 
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Entidade Responsável  Entidades a Envolver 

Câmara Municipal da Maia  Operadores de transportes coletivos 

Associações de moradores e de comerciantes 

Equipas de emergência médica e bombeiros 

 

Custos 

Porque há inúmeros instrumentos de acalmia de tráfego, dispositivos e condicionantes, os custos variam 
largamente. Em função da proposta de áreas para implementação das medidas a implementar, efetuou-
se uma estimativa de custos de implementação em função da extensão global de vias a intervencionar e 
do número de respetivas interseções e do faseamento proposto para a sua implementação (ver quadro 
que se segue). 

 

Para além dos custos da na implementação de acalmia de tráfego existem também os custos do projeto e 
de fiscalização que rondam normalmente os 5% do valor das obras de engenharia civil e os custos de 
manutenção incrementais. 

Custo total (€) Custo Fase 1 (€) Custo Fase 2 (€) 

1.110.000 a 2.860.000 600.000 a 1.550.000 510.000 a 1.310.000 

 

Interdependências 

As medidas preconizadas neste ponto deverão ser articuladas com as medidas propostas nos planos de 
circulação pedonal, ciclável e de transportes coletivos. 

 

Período de execução 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

 X X 

 

Fontes de Financiamento 

Câmara Municipal da Maia 

 

Indicadores de avaliação e monitorização 

% habitantes+empregados+estudantes abrangidos por medidas de melhoria da circulação pedonal. 
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Designação Temática 

Medidas de acalmia de tráfego e definição de “zonas 30” no núcleo urbano da 
Urbanização do Lidador 

Plano de 
Circulação 

 

Prioridade 2 Objetivo 

Equilibrar a utilização do Transporte Individual 

Equilibrar a afetação do espaço público 

Assegurar a qualidade ambiental 

Garantir a segurança das deslocações 

 

Descrição 

A definição de “Zona 30” resume-se à delimitação de um determinado perímetro urbano onde a 
velocidade de circulação é limitada a 30 km/h no qual as infraestruturas a implementar promovem a 
coexistência pacífica de todos os modos de transporte, constituindo uma zona de circulação homogénea 
e traduzindo-se numa zona mais segura para peões e de modos suaves. 

O processo de Implementação das medidas de acalmia de tráfego deve ser constituído por 6 fases 
elementares: 

 Diagnóstico – concerne em parte ao definido aqui neste plano, mas de forma mais concentrada e 
estruturada ao nível micro, como levantamentos da geometria da via, identificação de pontos de 
conflitos e localização de escolas, equipamentos de saúde, lares de idosos e outros geradores de 
tráfego pedonal; 

 Definição de Objetivos – Nesta fase é fulcral o envolvimento e a participação pública, visto que a 
população local é melhor conhecedora dos problemas e condicionantes locais, não devendo descurar 
que esta potencia uma responsabilização alargada de todos os atores envolvidos; 

 Desenvolvimento de possíveis soluções alternativas; 

 Seleção da solução – Importa integrar nesta fase o parecer da equipa técnica, a visão global da 
população e restantes entidades envolvidas; 

 Implementação da Solução – Existem vantagens de recorrer a medidas temporárias, sempre que, por 
restrições de espaço, os projetistas se vejam obrigados a recorrer a parâmetros subdimensionados, 
permitindo testar o desempenho das soluções sem agravamento considerável dos custos; 

 Monitorização – Procura-se nesta fase avaliar o efeito real das medidas e proceder caso seja 
necessário a reajustes da solução implementada. 

 

Resultados Esperados 

Redução dos níveis de sinistralidade nas áreas urbanas. 

Melhoria da qualidade ambiental por via de reduções do nível do ruído e das emissões poluentes. A 
redução das velocidades de 50 km/h para 30 km/h induzem reduções dos níveis de ruído entre 4 a 5 
decibéis.  

Melhoria da distribuição dos fluxos de tráfego de forma mais concertada e equilibra tendencialmente o 
uso do transporte individual. 

Melhoria do ambiente urbano e consequentemente prevenção da saída dos residentes dos núcleos 
urbanos para zonas mais calmas, reduzindo assim o Suburban Sprawl que é, como se sabe, uma das 
causas do aumento dos custos económicos, sociais e ambientais à sociedade. 
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Entidade Responsável  Entidades a Envolver 

Câmara Municipal da Maia  Operadores de transportes coletivos 

Associações de moradores e de comerciantes 

Equipas de emergência médica e bombeiros 

 

Custos 

Porque há inúmeros instrumentos de acalmia de tráfego, dispositivos e condicionantes, os custos variam 
largamente. Em função da proposta de áreas para implementação das medidas a implementar, efetuou-
se uma estimativa de custos de implementação em função da extensão global de vias a intervencionar e 
do número de respetivas interseções e do faseamento proposto para a sua implementação (ver quadro 
que se segue). 

Os custos globais para a implementação das ações de acalmia de tráfego definidas nas zonas 30 no 
núcleo urbano de Águas Santas estimam-se entre os 860.000€ e 3.110.000€. 

Para além dos custos da na implementação de acalmia de tráfego existem também os custos do projeto e 
de fiscalização que rondam normalmente os 5% do valor das obras de engenharia civil e os custos de 
manutenção incrementais. 

Custo total (€) Custo Fase 1 (€) Custo Fase 2 (€) 

860.000 a 3.110.000 460.000 a 1.660.000 400.000 a 1.450.000 

 

Interdependências 

As medidas preconizadas neste ponto deverão ser articuladas com as medidas propostas nos planos de 
circulação pedonal, ciclável e de transportes coletivos. 

 

Período de execução 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

 X X 

 

Fontes de Financiamento 

Câmara Municipal da Maia 

 

Indicadores de avaliação e monitorização 

% de habitantes+empregados+estudantes abrangidos por medidas de melhoria da circulação pedonal. 
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Designação Temática 

Medidas de acalmia de tráfego e definição de “zonas 30” no núcleo urbano de 
Pedrouços 

Plano de 
Circulação 

 

Prioridade 2 Objetivo 

Equilibrar a utilização do Transporte Individual 

Equilibrar a afetação do espaço público 

Assegurar a qualidade ambiental 

Garantir a segurança das deslocações 

 

Descrição 

A definição de “Zona 30” resume-se à delimitação de um determinado perímetro urbano onde a 
velocidade de circulação é limitada a 30 km/h no qual as infraestruturas a implementar promovem a 
coexistência pacífica de todos os modos de transporte, constituindo uma zona de circulação homogénea 
e traduzindo-se numa zona mais segura para peões e de modos suaves. 

O processo de Implementação das medidas de acalmia de tráfego deve ser constituído por 6 fases 
elementares: 

 Diagnóstico – concerne em parte ao definido aqui neste plano, mas de forma mais concentrada e 
estruturada ao nível micro, como levantamentos da geometria da via, identificação de pontos de 
conflitos e localização de escolas, equipamentos de saúde, lares de idosos e outros geradores de 
tráfego pedonal; 

 Definição de Objetivos – Nesta fase é fulcral o envolvimento e a participação pública, visto que a 
população local é melhor conhecedora dos problemas e condicionantes locais, não devendo descurar 
que esta potencia uma responsabilização alargada de todos os atores envolvidos; 

 Desenvolvimento de possíveis soluções alternativas; 

 Seleção da solução – Importa integrar nesta fase o parecer da equipa técnica, a visão global da 
população e restantes entidades envolvidas; 

 Implementação da Solução – Existem vantagens de recorrer a medidas temporárias, sempre que, por 
restrições de espaço, os projetistas se vejam obrigados a recorrer a parâmetros subdimensionados, 
permitindo testar o desempenho das soluções sem agravamento considerável dos custos; 

 Monitorização – Procura-se nesta fase avaliar o efeito real das medidas e proceder caso seja 
necessário a reajustes da solução implementada. 

 

Resultados Esperados 

Redução dos níveis de sinistralidade nas áreas urbanas. 

Melhoria da qualidade ambiental por via de reduções do nível do ruído e das emissões poluentes. A 
redução das velocidades de 50 km/h para 30 km/h induzem reduções dos níveis de ruído entre 4 a 5 
decibéis.  

Melhoria da distribuição dos fluxos de tráfego de forma mais concertada e equilibra tendencialmente o 
uso do transporte individual. 

Melhoria do ambiente urbano e consequentemente prevenção da saída dos residentes dos núcleos 
urbanos para zonas mais calmas, reduzindo assim o Suburban Sprawl que é, como se sabe, uma das 
causas do aumento dos custos económicos, sociais e ambientais à sociedade. 
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Entidade Responsável  Entidades a Envolver 

Câmara Municipal da Maia  Operadores de transportes coletivos 

Associações de moradores e de comerciantes  

Equipas de emergência médica e bombeiros 

 

Custos 

Porque há inúmeros instrumentos de acalmia de tráfego, dispositivos e condicionantes, os custos variam 
largamente. Em função da proposta de áreas para implementação das medidas a implementar, efetuou-
se uma estimativa de custos de implementação em função da extensão global de vias a intervencionar e 
do número de respetivas interseções e do faseamento proposto para a sua implementação (ver quadro 
que se segue). 

Os custos globais para a implementação das ações de acalmia de tráfego definidas nas zonas 30 no 
núcleo urbano de Águas Santas estimam-se entre os 560.000€ e 1.570.000€. 

Para além dos custos da na implementação de acalmia de tráfego existem também os custos do projeto e 
de fiscalização que rondam normalmente os 5% do valor das obras de engenharia civil e os custos de 
manutenção incrementais. 

Custo total (€) Custo Fase 1 (€) Custo Fase 2 (€) 

560.000 a 1.570.000 310.000 a 840.000 250.000 a 730.000 

 

Interdependências 

As medidas preconizadas neste ponto intervêm diretamente com as ações inerentes dos planeamentos 
pedonal, ciclável e de transportes coletivos. 

 

Período de execução 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

 X X 

 

Fontes de Financiamento 

Câmara Municipal da Maia 

 

Indicadores de avaliação e monitorização 

Percentagem de habitantes+empregados+estudantes abrangidos por medidas de melhoria da circulação 
pedonal. 
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Designação Temática 

Prolongamento da via periférica  Plano de 
Circulação 

 

Prioridade 2 Objetivo Equilibrar a utilização do Transporte Individual 

 

Descrição 

Esta medida resume-se à construção de três trechos de via com uma extensão total cerca de 1,5 Km, 
promovendo a ligação da cidade da Maia pelo Nó Sul com a Estrada Nacional 14 prolongando a via 
Periférica à ex-Estrada Nacional 13, junto à sede da Sonae e a Norte desta à Rua Conselheiro Costa 
Aroso. 

Com a concretização deste prolongamento pretende-se efetuar o fecho da malha viária com a 
concretização de uma circular à cidade. 

 

Resultados Esperados 

Redução do tráfego de atravessamento no centro da cidade e uma melhoria da legibilidade das 
circulações rodoviárias promovendo para uma diminuição do uso da rede multifuncional da rede 
hierárquica inferior. 

 

Entidade Responsável  Entidades a Envolver 

Câmara Municipal da Maia  Estradas de Portugal 

Juntas de Freguesias 

 

Custos 

Os custos globais para a implementação das ligações da rede estruturante preconizadas neste plano de 
ação estimam-se entre os 3.900.000€ e 6.550.000€ 

Para além dos custos da na implementação de acalmia de tráfego existem também os custos do projeto e 
de fiscalização que rondam normalmente os 5% do valor das obras de engenharia civil e os custos de 
manutenção incrementais. 

 

Interdependências 

Não apresenta interdependências relevantes com outras ações. 

 

Período de execução 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

 X  

 

Fontes de Financiamento 

Câmara Municipal da Maia 

 

Indicadores de avaliação e monitorização 

Rácio acessibilidade TC/acessibilidade TI ponderado pela população 
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Designação Temática 

Ligação da Via Diagonal à Via Estruturante Zona Industrial Maia I e ligação desta à 
ex-EN103 

Plano de 
Circulação 

 

Prioridade 2 Objetivo Equilibrar a utilização do Transporte Individual 

 

Descrição 

Esta medida prevê a concretização da Via Periférica - Circular Urbana da Maia a Norte da A41- na 
freguesia da Barca, estabelecendo a ligação entre a via Eng. Belmiro de Azevedo até à rotunda de 
Requeixo no IC24, com a implantação de três novos troços com uma extensão total a rondar os 3 
quilómetros e o reperfilamento da Rua Fonte Cova numa extensão de 400 metros. 

 

Resultados Esperados 

Redução do tráfego de atravessamento no centro da cidade  

Melhoria da legibilidade das circulações rodoviárias promovendo para uma diminuição do uso da rede 
multifuncional da rede hierárquica inferior 

 

Entidade Responsável  Entidades a Envolver 

Câmara Municipal da Maia  Estradas de Portugal 

Juntas de Freguesias 

 

Custos 

Os custos globais para a implementação das ligações da rede estruturante preconizadas nesta medida 
estimam-se entre os 8.600.000€ e 10.000.000€ 

Para além dos custos de construção existem também os custos do projeto e de fiscalização que rondam 
normalmente os 5% do valor das obras de engenharia civil e os custos de manutenção incrementais 

 

Interdependências 

Não apresenta interdependências relevantes com outras ações. 

 

Período de execução 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

 X  

 

Fontes de Financiamento 

Câmara Municipal da Maia 

 

Indicadores de avaliação e monitorização 

Rácio acessibilidade TC/acessibilidade TI ponderado pela população 
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Designação Temática 

Concretização da Circular à Cidade da Maia – Ligação da Rua Nossa Senhora da 
Maia à Avenida António Santos Leite e Rua da Laje 

Plano de 
Circulação 

 

Prioridade 2 Objetivo 

Equilibrar a utilização do Transporte Individual 

Equilibrar a afetação do espaço público 

Assegurar a qualidade ambiental 

Garantir a segurança das deslocações 

 

Descrição 

Esta medida passa por garantir uma primeira circular interna à Cidade da Maia, dotando-a de uma maior 
mobilidade ao permitir um circuito alternativo ao atual atravessamento da Praça Dr. José Viera de 
Carvalho (local onde se pretende mitigar o tráfego de atravessamento). 

Em termos concretos esta ação consiste na construção de um troço de via entre a Rua Nossa Senhora 
da Maia e a Avenida António Santos Leite por meio da Rua António Oliveira Braga e o reperfilamento 
desta última. 

 

Resultados Esperados 

Redução do tráfego de atravessamento no centro da cidade 

Melhoria da legibilidade das circulações rodoviárias promovendo para uma diminuição do uso da rede 
multifuncional da rede hierárquica inferior. 

 

Entidade Responsável  Entidades a Envolver 

Câmara Municipal da Maia  Estradas de Portugal 

Juntas de Freguesias 

 

Custos 

Os custos globais de construção das vias preconizadas nesta medida estimam-se entre os 1.200.000€ e 
1.400.000€ 

Aos custos de construção são acrescidos os custos de expropriação que neste caso concreto dada a sua 
intersecção com a malha urbana terão com certeza uma forte parcela no custo total desta medida. 

Para além dos custos já descritos existem também os custos do projeto e de fiscalização que rondam 
normalmente os 5% do valor das obras de engenharia civil e os custos de manutenção incrementais. 

 

Interdependências 

Interdependência com as medidas de acalmia de tráfego e definição de “zonas 30” no núcleo urbano da 
cidade da Maia 

 

Período de execução 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

 X  
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Fontes de Financiamento 

Câmara Municipal da Maia 

 

Indicadores de avaliação e monitorização 

Rácio acessibilidade TC/acessibilidade TI ponderado pela população 
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Designação Temática 

Construção da via Estruturante Águas Santas/ Milheirós 
Plano de 

Circulação 

 

Prioridade 2 Objetivo Equilibrar a utilização do Transporte Individual 

 

Descrição 

Esta medida prevê a concretização da Via Estruturante de Águas Santas / Milheirós, com a ligação da 
Rua Dom Afonso Henriques à Av Lidador 

 

Resultados Esperados 

Garantir um acesso mais direto entre os núcleos urbanos de Águas Santas e Milheirós 

Diminuição dos níveis de saturação da rede rodoviária imediata a Águas Santas e também na própria 
EN107 que atualmente é a via que garante essa acessibilidade 

 

Entidade Responsável  Entidades a Envolver 

Câmara Municipal da Maia  Estradas de Portugal 

 

Custos 

Os custos globais para a implementação das ligações da rede estruturante preconizadas nesta medida 
estimam-se entre os 12.000.000€ e 17.400.000€ 

Para além dos custos de construção existem também os custos do projeto e de fiscalização que rondam 
normalmente os 5% do valor das obras de engenharia civil e os custos de manutenção incrementais 

 

Interdependências 

Não apresenta interdependências relevantes com outras ações. 

 

Período de execução 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

 X  

 

Fontes de Financiamento 

Câmara Municipal da Maia 

 

Indicadores de avaliação e monitorização 

Percentagem de veículos.quilómetro em vias saturadas (fluxos com 85% ou mais da capacidade). 
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Designação Temática 

Criação de uma rede ciclável Plano ciclável 

 

Prioridade 1/2 Objetivo 

Promover a utilização da bicicleta 

Equilibrar a afetação do espaço público 

Assegurar a qualidade ambiental 

 

Descrição 

Com esta medida pretende-se a criação de uma rede ciclável, contínua e coerente, que contribua para 
uma transferência modal de um conjunto crescente de utilizadores do concelho da Maia. A proposta 
incide sobre a concretização de uma rede de ciclovias segregadas e integradoras, com condições de 
conforto e segurança adequadas para os utilizadores deste modo, e desta forma promover a integração 
deste modo de transporte na cadeia regular de viagens dos residentes e trabalhadores no concelho da 
Maia. 

Face à abrangência do projeto e aos custos inerentes à sua concretização sugere-se uma implementação 
faseada, a médio prazo (num horizonte de 5 anos) e a longo prazo (num horizonte de10 anos). 

A rede equacionada visou servir numa primeira fase o centro da cidade da Maia e a sua ligação à zona 
industrial e, numa segunda fase a densificação a rede no centro da cidade da Maia. 

Fase 1 Fase 2

Fase 1 Fase 2Fase 1 Fase 2
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Resultados Esperados 

Aumento do peso da quota do modo ciclável na repartição modal 

Redução da quota de utilização dos modos motorizados 

Maior equilíbrio na afetação do espaço público e redução do uso do transporte individual, contribuindo 

para melhorar a qualidade ambiental do concelho, pela redução de emissões atmosféricas e dos níveis 

de ruído associados ao tráfego rodoviário 

 

Entidade Responsável  Entidades a Envolver 

Câmara Municipal da Maia  Juntas de Freguesia 

CCDR Norte 

AMTP 

Associação de Mobilidade urbana em bicicleta 

 

Custos 

Estima-se que a implementação da rede ciclável apresente um custo total de cerca de 2.300.920 para a 
extensão prevista para a rede ciclável repartidos da seguinte forma: Fase 1 – €1.231.315 e Fase 2 – 
€1.069.605 

 

Período de execução 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

X X X 

 

Fontes de Financiamento 

Câmara Municipal da Maia 

Fundos comunitários – PO Norte 

 

Indicadores de avaliação e monitorização 

Pares origem/ destino (O/D) servidos pelo modo ciclável 
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Designação Temática 

Melhorar o transporte de bicicletas nos serviços de transporte coletivo rodoviário Plano ciclável 

 

Prioridade 2 Objetivo 
Promover a utilização da bicicleta 

Assegurar a qualidade ambiental 

 

Descrição 

No concelho da Maia são já vários os modos em que o transporte da bicicleta é possível, caso do Metro 
do Porto e do comboio suburbano. O entrave coloca-se no transporte coletivo rodoviário em que nenhum 
dos operadores permite o transporte de bicicletas por falta de equipamentos específicos, tratando-se de 
um constrangimento importante. 

Porque o transporte de bicicletas no interior dos autocarros é uma solução pouco viável, propõem-se o 
equipamento dos veículos com calhas específicas para transporte de bicicletas. Não sendo viável equipar 
todos os veículos dos operadores de transporte coletivo, sugere-se o equipamento dos autocarros afetos 
a carreiras de transportes coletivos que no seu percurso permitam a adução às ciclovias perspetivadas 
para o concelho. 

 

Exemplos de equipamentos para transporte de bicicletas em autocarros 

 

Resultados Esperados 

Melhoria substancial da intermodalidade entre o transporte coletivo urbano e o modo ciclável 

Promoção da utilização do modo ciclável 

 

Entidade Responsável  Entidades a Envolver 

Câmara Municipal da Maia  Operadores de Transporte Público do concelho 

AMTP 
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Custos 

A implementação dos dispositivos de transporte de bicicletas nos veículos de transporte coletivo 
rodoviário apresenta um custo unitário que ronda os 1 000 € 

Prevê-se a implementação destes dispositivos num número mínimo de 2 veículo por cada uma das 13 
carreiras da Maia Transportes, totalizando assim 26 000 € 

 

Interdependências 

Esta medida deverá ser concretizada em articulação com a criação das vias cicláveis e em simultâneo ou 
posteriormente com a medida de criação de uma rede estruturada de infraestruturas de parqueamento 
para bicicletas 

 

Período de execução 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

 X  

 

Fontes de Financiamento 

Operadores de Transporte 

 

Indicadores de avaliação e monitorização 

Pares origem/ destino (O/D) servidos pelo modo ciclável 
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Designação Temática 

Criação de uma rede estruturada de infraestruturas de parqueamento para 
bicicletas 

Plano ciclável 

 

Prioridade 1/2 Objetivo 

Promover a utilização da bicicleta 

Equilibrar a afetação do espaço público 

Assegurar a qualidade ambiental 

 

Descrição 

A criação de uma rede ciclável e o objetivo de promoção da inclusão deste modo de transporte na cadeia 
regular de viagens não pode ser dissociado da criação de uma rede estruturada de dispositivos de 
parqueamento para bicicletas que permita aos utilizadores deste modo de transporte parquear os 
veículos.  

Neste sentido, considera-se fundamental articular com a criação da rede ciclável a colocação de uma 
rede de parqueamentos para bicicletas junto aos principais polos de emprego, interfaces de transporte 
(nas estações do Metro do Porto, estações ferroviárias e junto às principais paragens de TCR rodoviário 
localizadas junto a ciclovias) e equipamentos coletivos. 

A colocação destes equipamentos deverá efetuar-se em consonância com o faseamento proposto para 
criação da rede ciclável apresentando-se na Figura que se segue uma proposta para localização dos 
parqueamentos. 
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Resultados Esperados 

Melhoria substancial da intermodalidade entre o transporte coletivo urbano e o modo ciclável 

Promoção da utilização do modo ciclável e redução das viagens motorizadas 

 

Entidade Responsável  Entidades a Envolver 

Câmara Municipal da Maia  Metro do Porto 

CP 

Principais polos empregadores 

 

Custos 

Custo total: 3 593 € (a implementar a curto prazo – horizonte de 5 anos). 

 

Interdependências 

Como referido anteriormente esta medida encontra-se estritamente associada à criação de uma rede 
ciclável, pelo que a sua implementação deverá acontecer em consonância com o faseamento proposto 
para esta medida 

 

Período de execução 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

X X  

 

Fontes de Financiamento 

Fundos comunitários – PO Norte 

Metro do Porto e CP 

Polos empregadores 

 

Indicadores de avaliação e monitorização 

Pares origem/ destino (O/D) servidos pelo modo ciclável 
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Designação Temática 

Criação de um sistema de bicicletas partilhadas Plano ciclável 

 

Prioridade 2 Objetivo 

Promover a utilização da bicicleta 

Equilibrar a afetação do espaço público 

Assegurar a qualidade ambiental 

 

Descrição 

Prevê-se implementar, no núcleo urbano da cidade e ao longo da ligação à Zona Industrial e TecMaia, um 
conjunto de estações de bicicletas que permitam percorrer os principais pontos de interesse de forma 
rápida e cómoda por parte dos utilizadores deste modo. 

 

Identificação das estações para colocação das bicicletas 

Recomenda-se uma implementação faseada, remetendo algumas estações para o longo prazo, à 
semelhança do que preconizou relativamente à rede ciclável. Desta forma, é possível adequar a 
implementação do sistema partilhado aos resultados devolvidos pela monitorização da adesão dos 
potenciais utilizadores a captar. 
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Procurou-se igualmente articular os dispositivos de parqueamento de bicicletas com as estações nos 
casos em que se situem no mesmo arruamento, fazendo-os coincidir, tal como se pode observar, por 
exemplo, nas estações do Fórum Maia e Parque Maia, na Praça do Município, na Avenida Dom Manuel II 
ou na Via Periférica da Maia, junto ao McDonald‟s. 

A norte, nos troços que se prevê ligarem o centro da Maia à Zona Industrial, entende-se que se justifica 
apenas a implementação de estações de bicicletas junto ao TecMaia e às estações de Metro 
(complementando o parqueamento de bicicletas que já se propôs para estes locais), pela distância e 
volume potencial de utilizadores que se crê virem a utilizar esta ligação. Isto não invalida que na Fase 2 
de implementação ou posteriormente possam ser complementadas por outras estações ao longo do 
referido percurso que a Câmara Municipal da Maia entenda relevantes, designadamente perto da 
interseção entre as Vias de Francisco Sá Carneiro e Eng. Belmiro Mendes de Azevedo, onde existe uma 
paragem de TCR. 

 

Resultados Esperados 

Melhoria substancial da intermodalidade entre o transporte coletivo urbano e o modo ciclável 

Promoção da utilização do modo ciclável e redução das viagens motorizadas 

 

Entidade Responsável  Entidades a Envolver 

Câmara Municipal da Maia  Metro do Porto 

Juntas de freguesia 

Principais polos empregadores 

Associação de Mobilidade urbana em bicicleta 

 

Custos 

Estimativa de 199 500€ 

 

Interdependências 

A concretizar em articulação com o faseamento proposto para a criação da rede ciclável 

 

Período de execução 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

 X X 

 

Fontes de Financiamento 

Fundos comunitários – PO Norte 

Câmara municipal da Maia 

 

Indicadores de avaliação e monitorização 

Pares origem/ destino (O/D) servidos pelo modo ciclável 
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Designação Temática 

Implementação de ações de sensibilização para o modo ciclável Plano ciclável 

 

Prioridade 1 Objetivo 

Promover a utilização da bicicleta 

Equilibrar a afetação do espaço público 

Assegurar a qualidade ambiental 

 

Descrição 

Não se pode esperar que a alteração imediata dos modos de transporte utilizados pela população para a 
realização das suas viagens, para padrões de mobilidade “mais sustentáveis”, sendo um processo que 
deverá ser trabalhado ao longo do tempo promovendo-se ações se sensibilização orientadas para 
diferentes grupos-alvo. 

Assim, propõe-se a introdução da problemática da “mobilidade sustentável” no âmbito dos projetos 
educativos de escola, bem como ações de edução cívica ao nível do uso da bicicleta. A concretização 
destas medidas permitirá o “enraizamento de padrões de mobilidade mais sustentáveis” e 
simultaneamente promover o contacto dos alunos com questões relacionadas com os problemas 
ambientais associados ao setor dos transportes e com as vantagens para a saúde da utilização do modo 
ciclável. 

O trabalho a desenvolver pelas escolas neste domínio poderá passar, entre outras, pelas seguintes 
atividades:  

 Organização de concursos escolares para promoção da utilização de modos suaves, como por 
exemplo a “eleição do ciclista do mês”, “a bicicleta mais original da escola”; 

 Realização de ações de sensibilização/ formação conjuntamente com as autoridades de segurança 
municipal sobre andar de bicicleta em meio urbano e transito; 

 Realização de trabalhos de grupo sobre as vantagens de utilização do modo ciclável; 

 Desenvolvimento de campanhas de sensibilização sobre as vantagens de utilização do modo ciclável. 

 

Resultados Esperados 

Melhoria substancial da intermodalidade entre o transporte coletivo urbano e o modo ciclável 

Promoção da utilização do modo ciclável 

Redução das viagens motorizadas 

 

Entidade Responsável  Entidades a Envolver 

Câmara Municipal da Maia  Agrupamentos de escolas do concelho 

Associação de Mobilidade urbana em bicicleta 

 

Custos 

Estima-se que o custo associado a esta medida ronde os 4000€ 

 

Interdependências 

A concretizar em articulação com o faseamento proposto para a criação da rede ciclável 
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Período de execução 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

X X X 

 

Fontes de Financiamento 

Câmara Municipal da Maia 

 

Indicadores de avaliação e monitorização 

Pares origem/ destino (O/D) servidos pelo modo ciclável 
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Designação Temática 

Hierarquização da rede pedonal Plano Pedonal 

 

Prioridade 1 Objetivo 
Promover o modo pedonal 

Equilibrar a afetação do espaço público 

 

Descrição 

Para as áreas de vocação pedonal identificadas procedeu-se à hierarquização das vias tendo em 
consideração um conjunto de critérios que presidiram à definição dos diferentes níveis hierárquicos, tais 
como: as condições físicas e operacionais das vias, os fluxos pedonais, os fluxos de tráfego motorizado, 
as travessias pedonais asseguradas e as velocidades praticadas nas vias. 

Analisados os critérios anteriores definiram-se três níveis funcionais para esta rede, a saber: 

 1º Nível – Eixos estruturantes – compostos pelos percursos de ligação aos principais polos geradores/ 
atractores de deslocações e às interfaces de transportes, bem como pelos arruamentos de maior 
oferta de transporte público e maior intensidade de fluxos pedonais. Também devem ser incluídas as 
principais ligações a privilegiar no curto/ médio e longo prazo; 

 2º Nível – Rede distribuidora – Articula os eixos estruturantes com os percursos de cariz mais local, 
distribuindo os fluxos pedonais que têm lugar nos primeiros pelos diversos bairros/ setores urbanos; 

 3º Nível – Ligações locais – É constituída pelos itinerários pedonais de menor importância, que não 
deixando de ser de intervenção prioritária, acolhem fluxos mais reduzidos e desenvolvem-se em 
bairros onde não existem polos geradores/ atractores nem equipamentos de grande importância. 

O 1º nível da rede pedonal na cidade da Maia é composto por algumas das principais avenidas da 
cidade, casos da Av. António Santos Leite, Av. Dom Manuel II, Av. Visconde Barreiros e Av. Altino 
Coelho, bem como por parte do corredor do Metro do Porto (cujo espaço canal limítrofe foi pedonalizado), 
por um circuito envolvente à zona desportiva e ao agrupamento de escolas (limitado a sul pela Rua da 
Laje) e ainda pelas ligações à Estação do Parque da Maia e ao Parque Urbano dos Maninhos. 

Por seu lado, o 2º nível hierárquico é constituído por alguns arruamentos de importância local, onde se 
pretende que a dimensão dos passeios seja favorável, nos casos de arruamentos não integrados em 
Zonas 30. São exemplos: 

 A Av. Altino Coelho ; 

 A Av. Luís de Camões, a Av. Novo Rumo e o troço este da Av. Dom Manuel II ; 

 Os percursos interiores à zona desportiva e em torno do Estádio Municipal da Maia ; 

 A Rua Dona Deolinda Duarte dos Santos . 

Nos restantes, a circulação é partilhada, devendo respeitar-se da mesma forma a não existência de 
desníveis, inclinações excessivas e larguras insuficientes à passagem de uma cadeira de rodas, casos da 
Av. Luís de Camões, Av. Novo Rumo ou Rua D. João IV. 

No 3º nível inclui-se a maioria dos arruamentos de acesso local situados nas zonas do Outeiro e Quinta 
Nova ou no bairro limitado pelas Ruas da Laje e S. Romão de Vermoim, onde os perfis transversais são 
mais reduzidos e os passeios mais estreitos, pretendendo-se eliminar os mesmos e nivelar os espaços 
canais dos diversos modos, promovendo-se a coexistência de fluxos. 
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Nos arruamentos integrantes da freguesia de Gueifães, a hierarquia proposta segue a mesma lógica da 
anterior, sendo o 1º nível composto pelos itinerários pedonais que se desenvolvem ao longo de alguns 
arruamentos estruturantes, casos da Rua Augusto Simões, da Rua Catassol e da Rua 5 de Outubro. 
Estes são complementados pelos seguintes eixos: 

 Ruas da Coopermaia, Luciano da Silva Barros e Rua de António Barbosa ; 

 Ruas da Banda Marcial de Gueifães, Henrique de Barros, Travessa Maninhos e Rua Padre Américo, 
onde se localizam algumas paragens de TCR ; 

 Rua Manuel Ferreira Pinto, também servida por algumas carreiras de TCR ; 

 Ruas Padre Américo, S. Faustino de Gueifães, Coop. De Habitação „„o Nosso Jardim‟‟, Júlio Dinis e 
Rua António Aleixo, com ligação à Rua Catassol, a oeste. 

Maia Maia (Gueifães)

 

Hierarquização da rede pedonal – Cidade da Maia e Gueifães 

 

Em Castelo da Maia, o 1º nível é formado pelos arruamentos servidos pelo TCR (Av. Carlos de Oliveira 
Campos e Rua de Augusto Nogueira da Silva) e pelo eixo transversal ao núcleo urbano formado pela Via 
Engenheiro Belmiro Mendes de Azevedo e Via Diagonal, devendo analisar-se a localização das zonas de 
espera do TCR conforme o preconizado para a cidade da Maia. É possível observar-se que este conjunto 
se eixos acompanha aproximadamente os locais de maior concentração de equipamentos e polos 
geradores/ atractores de deslocações neste núcleo urbano. 

No aglomerado urbano de Águas Santas, o 1º nível da rede é composto pelos dois eixos servidos pelo 
TCR – Rua Dom Afonso Henriques e Rua do Mosteiro/ Av. Lidador da Maia – e ainda, de oeste para este, 
pela Rua dos Moutidos, Rua Manuel Francisco de Araújo, Rua Piedade, Rua Abel Salazar e alguns 
pequenos troços de arruamento complementares que garantem a coerência e continuidade deste nível 
hierárquico. 

Frisa-se que nestes arruamentos se encontra prevista a introdução de tratamentos ao nível da acalmia de 
tráfego, sendo este aspeto particularmente importante na Rua Dom Afonso Henriques, onde existe maior 
incidência de acidentes rodoviários e, mais especificamente, de atropelamentos, como se referiu na fase 
de caraterização e diagnóstico do PMS. 

 

O 2º nível é composto por eixos de ligação entre eixos do 1º nível não contíguos e ainda outros 
estruturantes ao nível do bairro, destacando-se a Rua Nova do Corim onde se localizam diversos 
equipamentos, como é o caso da Escola Secundária/ EB 2,3 de Águas Santas. 

Os arruamentos pertencentes ao 3º nível têm, à semelhança do que sucede para a Maia e Castelo da 
Maia, um papel mais local, de acesso à residência e a serviços e equipamentos de menor importância. 
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Castelo da Maia Águas Santas

 

Hierarquização da rede pedonal – Castêlo da Maia e Águas Santas 

Nos restantes aglomerados correspondentes às unidades de análise do PMAT, ou seja, Núcleo Urbano 
de Pedrouços (aglomerado de Pedrouços) e Urbanizações do Lidador/ Pedras Rubras e das Guardeiras/ 
Mestre Clara (Moreira da Maia), os critérios adotados foram em tudo semelhantes aos das restantes 
propostas de hierarquia da rede pedonal. 

Pedrouços Moreira da Maia

 

Hierarquização da rede pedonal – Pedrouços e Moreira da Maia 
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Resultados Esperados 

Contribuir para que a concretização das propostas de intervenção do plano pedonal seja consentânea 
com as funções que os diferentes eixos pedonais desempenham, bem como com a sua importância. 

 

Entidade Responsável  Entidades a Envolver 

Câmara Municipal da Maia  Juntas de freguesia 

 

Custos 

Não aplicável. 

 

Interdependências 

Não apresenta interdependências relevantes com outras ações. 

 

Período de execução 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

X   

 

Fontes de Financiamento 

Não aplicável 

 

Indicadores de avaliação e monitorização 

Não aplicável 
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Designação Temática 

Requalificação da rede pedonal nas zonas propostas para implementação de 
medidas de acalmia de tráfego 

Plano Pedonal 

 

Prioridade 2 Objetivo 

Equilibrar a utilização do TI 

Melhorar a atratividade do TP 

Promover o modo pedonal 

Equilibrar a afetação do espaço público 

Assegurar a qualidade ambiental 

 

Descrição 

Como referido anteriormente, deverá aproveitar-se a implementação de zonas 30 para a requalificação do 
espaço pedonal. Assim e, como referido no Plano de Circulação, nos arruamentos sujeitos à 
implementação de medidas de moderação da circulação encontra-se subjacente a intenção de 
segregação de fluxos, em que o espaço destinado à circulação do peão se restringe aos passeios e aos 
locais de atravessamento da faixa de rodagem (passagens de peões). 

Na Figura que se segue identificam-se os arruamentos que deverão ser abrangidos pela implementação 
desta medida, ou seja os arruamentos localizados em ruas de vocação pedonal localizados em zonas 
onde se deverão implementar zonas 30 na cidade da Maia e nos aglomerados urbanos de Castelo da 
Maia e de Águas Santas. 
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Zonas 30 e área de vocação pedonal na cidade da Maia 

 

Zonas 30 e área de vocação pedonal em Castelo da Maia 

 

Zonas 30 e área de vocação pedonal em Águas Santas 

Com a implementação destas medidas pretende-se atuar sobre o ambiente rodoviário (e os elementos 
neles presentes) e sobre a envolvente, ao invés de implementar sinalização e informação, não raras 
vezes excessiva e redundante. Para este efeito aproveitam-se algumas medidas propostas no âmbito do 
plano de circulação, como sejam: 

 Utilização de “Portões” para assinalar a entrada nestes arruamentos, que podem ser materializados 
pela implementação de canteiros ou outro tipo de vegetação, pré-avisos, diferenciação na cor do 
pavimento, ou combinação de mais do que um destes tipos de elementos; 
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 Implementação de estrangulamentos a partir dos passeios ou do centro da via; 

 Substituição da sinalização vertical e marcas rodoviárias por descontinuidades no corredor automóvel 
e redução da largura da faixa de rodagem. 

 

Resultados Esperados 

Melhoria das acessibilidades pedonais 

Requalificação do espaço público 

Diminuição dos riscos de atropelamento 

 

Entidade Responsável  Entidades a Envolver 

Câmara Municipal da Maia  Bombeiros 

Forças de segurança 

Juntas de Freguesia 

 

Custos 

Os custos deste plano de ação encontram-se integrados na introdução de medidas de acalmia de tráfego 
e de “zonas 30” (Plano de Circulação). 

 

Interdependências 

Não apresenta interdependências relevantes com outras ações 

 

Período de execução 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

X X X 

 

Fontes de Financiamento 

Câmara Municipal da Maia 

 

Indicadores de avaliação e monitorização 

Percentagem de habitantes+empregados+estudantes abrangidos por medidas de melhoria da circulação 
pedonal 
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Designação Temática 

Implementação de uma rede de percursos acessíveis Plano Pedonal 

 

Prioridade 2 Objetivo 

Assegurar a acessibilidade multimodal 

Equilibrar a utilização do TI 

Melhorar a atratividade do TP 

Promover o modo pedonal 

Equilibrar a afetação do espaço público 

 

Descrição 

Com esta medida propõe-se a criação de uma rede de percursos acessíveis de acordo com o definido no 
Plano Municipal de Acessibilidades para Todos do Município (PMAT), que define para o espaço público o 
que designa por uma “rede de percursos pedonais designados de acessíveis, que proporcionem o acesso 
seguro e confortável das pessoas com mobilidade condicionada a todos os pontos relevantes da sua 
estrutura ativa”. 

O PMAT apresenta para os aglomerados urbanos da Cidade da Maia, Castelo da Maia e Águas Santas 
um conjunto de percursos que designa por acessíveis, para os quais define cinco perfis tipo em função 
das caraterísticas físicas do arruamento e função que desempenha. 

A criação destes percursos contribuirá para a melhoria da rede pedonal, bem como para a requalificação 
do espaço público. 

Nas figuras que se seguem identificam-se os percursos acessíveis definidos pelo PMAT para a Cidade da 
Maia, Castelo da Maia e Águas Santas, confrontando-os com as Áreas de Vocação Pedonal definidas na 
Fase 2 do PMS e Zonas 30 apresentadas no Plano de Circulação. 

 

Percursos acessíveis em Castelo da Maia 
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Percursos acessíveis na cidade da Maia 

 

Percursos acessíveis em Águas Santas 

 

 

Resultados Esperados 

Melhoria das acessibilidades pedonais 

Requalificação do espaço público 

Melhoria da mobilidade dos utilizadores com necessidades especiais 

 

Entidade Responsável  Entidades a Envolver 

Câmara Municipal da Maia  Bombeiros 

Operadores de Transportes Coletivos 

Juntas de Freguesia 
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Custos 

Estima-se para o custo global desta media um valor de 3 336 224 €, dividido num custo de 1 612 995 € 
nos primeiros 5 anos e 1 723 229 € nos 5 anos seguintes 

 

Interdependências 

A concretização desta ação deverá ser articulada com as intervenções programadas no âmbito do plano 
de circulação relativas à implementação de medidas de moderação do tráfego rodoviário, bem como com 
as medidas propostas para requalificação da rede pedonal e descritas na ficha anterior 

 

Período de execução 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

X X X 

 

Fontes de Financiamento 

Câmara Municipal da Maia 

 

Indicadores de avaliação e monitorização 

Percentagem de habitantes+empregados+estudantes abrangidos por medidas de melhoria da circulação 
pedonal 

Número de pontos negros intervencionados 
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Designação Temática 

Promoção da qualidade dos circuitos pedonais no acesso aos principais 
equipamentos escolares 

Plano Pedonal 

 

Prioridade 1 Objetivo 

Assegurar a acessibilidade multimodal 

Equilibrar a utilização do TI 

Promover o modo pedonal 

Equilibrar a afetação do espaço público 

Assegurar a qualidade ambiental 

Garantir a segurança das deslocações 

 

Descrição 

A mitigação das descontinuidades pedonais nos acessos aos principais equipamentos escolares 
constitui-se como uma importante medida quer para a promoção do modo pedonal, quer para a promoção 
da segurança rodoviária de peões. 

A generalidade das escolas do 2º, 3º ciclos, ensino secundário e universitário do concelho da Maia (níveis 
de ensino em que os alunos são mais independentes na realização das suas deslocações diárias), 
encontram-se localização em áreas inseridas por medidas do PMAT Mais ou por zonas propostas para a 
implementação de medidas moderadoras de circulação, pelo que não se justifica a proposta de medidas 
suplementares. 

Ainda assim, existem várias escolas localizadas em áreas não abrangidas por estas medidas, pelo que se 
considera que deverão vir a ser implementadas medidas que visem a melhoria da qualidade dos circuitos 
pedonais de acesso a estes equipamentos. 

A mitigação das descontinuidades nestes itinerários e a garantia da conetividade, conforto e segurança 
associados à circulação pedonal pressupõe o respeito por um conjunto de boas práticas de 
dimensionamento, no que concerne a: 

 Desenho e localização das travessias de peões; 

 Introdução de elementos moderadores da circulação.  

 

Resultados Esperados 

Promoção da continuidade dos itinerários pedonais no acesso aos equipamentos escolares, diminuindo 
igualmente os riscos para o peão, em especial para as crianças que são os elementos mais vulneráveis. 

Melhoria da qualidade do ambiente rodoviário 

Redução do número de acidentes. 

 

Entidade Responsável  Entidades a Envolver 

Câmara Municipal da Maia  Agrupamentos escolares do concelho 

Forças de segurança 

Bombeiros 

Juntas de freguesia 
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Custos 

Estima-se que esta medida apresente um custo global de 150 590 €, dividido num custo de 75 295 € 
nos primeiros 5 anos e os restantes 75 295 € nos 5 anos seguintes 

 

Interdependências 

Não apresenta interdependências relevantes com outras ações. 

 

Período de execução 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

X X X 

 

Fontes de Financiamento 

Câmara Municipal da Maia 

 

Indicadores de avaliação e monitorização 

Percentagem de habitantes+empregados+estudantes abrangidos por medidas de melhoria da 
circulação pedonal 

Número de pontos negros intervencionados 
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Designação Temática 

Alargamento das áreas de estacionamento tarifado na cidade da Maia  Plano de 
estacionamento 

 

Prioridade 1 Objetivo 
Equilibrar a utilização do transporte individual 

Melhorar a atratividade do transporte público 

 

Descrição 

Atualmente o estacionamento de curta duração resume-se essencialmente ao centro da cidade da Maia, 
correspondendo a uma área que abrange 25 arruamentos, sendo oferecidos cerca de 1 500 lugares. 

Contudo, constataram-se situações recorrentes de estacionamento ilegal nas imediações das áreas 
tarifadas existentes, em arruamentos próximos das áreas de maior dinamismo comercial e em zonas 
onde se considera que o estacionamento deverá ser preferencialmente de curta duração. 

Assim, propõem-se a expansão das áreas de estacionamento tarifado para os arruamentos 
representados na Figura que segue. 

 

Àreas de estacionamento tarifado propostas – Cidade da Maia 
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De acordo com o apresentado na Figura a expansão engloba os seguintes arruamentos: Zona a sul do 
Estádio Municipal da Maia, estruturada pela Av. Luís de Camões, Rua da Laje e Av. Vasco da Gama/ Rua 
António Joaquim da Silva e limitada a sudeste pela Rua S. Romão de Vermoim, onde o estacionamento 
ilegal predomina e os índices de ocupação diurna são elevados (0,71 a 0,86); 

 Zona situada entre a Av. Visconde Barreiros e a Via Periférica da Maia, limitada a este pela Av. Novo 
Rumo (índices de ocupação diurna situados entre 0,68 e 0,71) ; 

 A sul da Avenida Periférica da Maia, onde há incidência de algum comércio e de serviços, 
designadamente um centro clínico e o McDonalds, a este (ocupação diurna superior a 60% da oferta 
disponível). 

Às zonas a tarifar, deverá ser aplicado o regulamento de estacionamento existente, o qual se considera 
adaptado aos objetivos que se pretende alcançar. 

 

Resultados Esperados 

Aumento da rotatividade do estacionamento e da permanência de curta a média duração que contribua 
para garantir o acesso ao comércio e serviços de proximidade, com reduzidos tempos de deslocação a 
pé. 

Contributo para a redução da utilização do transporte individual. 

 
 

Entidade Responsável  Entidades a Envolver 

Empresa Municipal de Estacionamento da Maia  Câmara Municipal da Maia 

Associações de comerciantes 

Associações de moradores 

 

Custos 

Os custos associados à expansão da área tarifada na cidade da Maia  estimam-se em 226 000 €. 

 

 
 

Interdependências 

A implementação desta medida deverá ser coordenada com a implementação das medidas de acalmia de 
tráfego, bem como com as intervenções previstas no plano pedonal e ciclável 

 

Período de execução 

 Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

Maia X   

 

Fontes de Financiamento 

Empresa Municipal de Estacionamento 

 

Indicadores de avaliação e monitorização 

Área abrangida por medidas de gestão do estacionamento 
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Designação Temática 

Criação de áreas de estacionamento tarifado em Águas Santas, Pedrouços, Pedras 
Rubras e Castêlo da Maia 

Plano de 
estacionamento 

 

Prioridade 1/2 Objetivo 
Equilibrar a utilização do transporte individual 

Melhorar a atratividade do transporte público 

 

Descrição 

Relativamente aos aglomerados urbanos de Águas Santas e Pedrouços constatou-se na Fase 1 (de 
Caraterização e Diagnóstico) elevados índices de procura diurna em algumas zonas destes aglomerados 
(zona 110 – 1,18 e zona 104 – 1,48) e também elevados índices de procura noturna (superiores a 1), na 
generalidade das zonas (sendo apenas exceção as zonas 111 e 112 em Águas Santas). 

O rácio oferta/ procura eveideciou carências de lugares para os residentes nas zonas com elevados 
índices de procura noturna, indiciando tratarem-se de zonas de estacionamento predominantemente 
residencial. Por outro lado, os inquéritos à mobilidade indiciam a existência em todas as freguesias do 
concelho de uma oferta superior a 1 lugar por fogo, sendo que nestes dois aglomerados ronda os 1,2 lug/ 
fogo em Águas Santas e 1,3 lug/fogo em Pedrouços, sendo que o tempo médio de permanência se situa 
entre 1 hora e 1,5 horas.  

Face ao exposto, propõem-se a introdução de estacionamento pago de curta duração numa área 
estruturada pela Rua Nova do Corim, Rua do Calvário, Rua do Mosteiro e Rua Dom Afonso Henriques 
(estas três últimas vias de distribuição secundária, ou seja, distribuidoras de tráfego ao nível do setor 
urbano onde se localizam) permitiria combater os problemas descritos em Águas Santas. 

 
Àreas de estacionamento tarifado propostas – Águas Santas 
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Em Pedrouços propõem-se igualmente tarifar os arruamentos com maior concentração de comércio e 
serviços, no sentido de promover a rotatividade do estacionamento público de superfície, de acordo com 
o identificado na Figura que se segue. 

 

Identificação das Áreas a tarifar em Pedrouços 

 

Relativamente a Pedras Rubras, constata-se que o estacionamento já se encontra ordenado ao longo da 
Avenida do Aeroporto, verificando-se elevados índices de procura noturna e índices de procura ilegal 
significativos. 

Acresce que duas das medidas propostas no âmbito do presente plano passam pelo ordenamento do 
estacionamento no polo empregador existente em Moreira da Maia a sul da Avenida do Aeroporto e a 
tarifação do estacionamento na estação de metro de Botica, o que poderá originar maior pressão do 
espaço público.  

Como tal, propõem-se a tarifação dos arruamentos localizados na envolvente à estação de Botica, onde 
se registam já elevados índices de procra (legal e ilegal) – ver figura que se segue. 
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Parque existente a tarifar

Parque existente tarifado

Arruamento a tarifar

Impedir estacionamento

  
 

Identificação das Áreas a tarifar em Pedras Rubras e Castêlo da Maia 

 

No caso de Castelo da Maia os problemas de estacionamento não são tão graves como os apontados 
para a Maia e Águas Santas, como patenteia a análise da rotação de estacionamento realizada para a 
Avenida Diagonal, onde as taxas de ocupação são menores só que nos restantes arruamentos 
analisados na Fase 1. Contudo, nas proximidades à EN14 (Via Eng. Belmiro Mendes de Azevedo, Rua da 
Estação, Avenida José da Silva Soares) a pressão de estacionamento nos arruamentos é visível e pode 
ser mitigada através da introdução de um sistema tarifário dissuasor do estacionamento abusivo e de 
longa duração. Situação semelhante é observada a norte na Rua das Oliveiras e na Av. Carlos de 
Oliveira Campos, vias secundária e de distribuição local, respetivamente, para as quais se propõe 
também a introdução de um sistema tarifário similar aos restantes. 

Às zonas a tarifar, deverá ser aplicado o regulamento de estacionamento existente, o qual se considera 
adaptado aos objetivos que se pretende alcançar. 

 

Resultados Esperados 

Aumento da rotatividade do estacionamento e da permanência de curta a média duração que contribua 
para garantir o acesso ao comércio e serviços de proximidade, com reduzidos tempos de deslocação a 
pé. 

Contributo para a redução da utilização do transporte individual. 

 
 

Entidade Responsável  Entidades a Envolver 

Empresa Municipal de Estacionamento da Maia  Câmara Municipal da Maia 

Associações de comerciantes 

Associações de moradores 
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Custos 

Estimando-se, para o custo de introdução de um lugar de estacionamento tarifado, um valor de 250 €, os 
custos totais serão: 

 Fase 1 – Introdução de áreas de estacionamento tarifado em Águas Santas (132 000 €), Pedrouços 
(179 000€) e Pedras Rubras (79 700€), estima-se um investimento total de 390 700€ 

 Fase 2 – Expansão da área tarifada para o aglomerado urbano de Castelo da Maia (142 000 €) 

 

Interdependências 

A implementação desta medida deverá ser coordenada com a implementação das medidas de acalmia de 
tráfego, bem como com as intervenções previstas no plano pedonal e ciclável 

 

Período de execução 

 Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

Castelo da Maia   X 

Águas Santas e Pedrouços X X  

Pedras Rubras X X  

 

Fontes de Financiamento 

Empresa Municipal de Estacionamento 

 

Indicadores de avaliação e monitorização 

Área abrangida por medidas de gestão do estacionamento 
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Designação Temática 

Organização e formalização da oferta de estacionamento na envolvente aos 
principais polos empregadores 

Plano de 
estacionamento 

 

Prioridade 1 Objetivo 
Equilibrar a utilização do transporte individual 

Equilibrar a afetação do espaço público 

 

Descrição 

Como referido no relatório de Caraterização e Diagnóstico do PMS da Maia, verifica-se a existência de 
diversos polos empregadores no território do município, em áreas de grande acessibilidade rodoviária, 
mas onde a oferta de transporte coletivo é manifestamente insuficiente, pelo que as deslocações se 
realizam maioritariamente em transporte individual 

Ainda que em muitas destas situações o estacionamento ocorra no interior dos lotes privados, constata-
se em várias zonas que este ocorre desordenadamente na via pública, gerando forte pressão sobre o 
espaço público e, em algumas situações, gerando conflitos com o modo pedonal e com a circulação 
rodoviária 

Assim, sugere-se a organização e formalização da oferta de estacionamento através da delimitação dos 
lugares e colocação de sinalização, procurando assim minimizar os conflitos existentes e, promovendo 
uma circulação rodoviária e uma circulação pedonal mais confortáveis e seguras 

As grandes zonas a intervir são: Eixo da EN13, Vermoim/Nogueira da Maia e Moreira da Maia, a sul do 
Aeroporto de Sá Carneiro 

 

Resultados Esperados 

Alívio da pressão sobre o espaço público 

Minimização dos conflitos existentes e promoção de uma circulação rodoviária e pedonal mais 
confortáveis e seguras 

Aumento da quota de utilização do transporte coletivo e redução da quota de utilização do transporte 
individual 

 

Entidade Responsável  Entidades a Envolver 

Empresa Municipal de Estacionamento da Maia  Polos empregadores 

Câmara Municipal da Maia 

Juntas de freguesia 

 

Custos 

Sugerem-se os pilaretes como principais elementos dissuasores a implementar, apresentando um custo 
unitário que ronda os 30 € 

As quantidades a aferir, bem como os custos de implementação de parquímetros, encontram-se a definir 
com a Câmara Municipal da Maia 

 

Interdependências 

As medidas preconizadas neste ponto intervêm diretamente com as ações inerentes aos planeamentos 
de circulação, de logística urbana e de transporte público coletivo 
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Período de execução 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

 X  

 

Fontes de Financiamento 

Empresa Municipal de Estacionamento 

 

Indicadores de avaliação e monitorização 

Área abrangida por medidas de gestão do estacionamento 
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Designação Temática 

Tarifação do estacionamento na envolvente aos principais polos empregadores Plano de 
estacionamento 

 

Prioridade 2 Objetivo Equilibrar a utilização do transporte individual 

 

Descrição 

Os levantamentos realizados no âmbito do PMS permitam constatar que a maior parte dos polos 
empregadores garantem uma oferta privada de estacionamento para os seus colaboradores, sendo que a 
utilização destes lugares é realizado, na maior parte dos casos, a custo zero. 

Se em algumas zonas não existem ainda problemas em termos de estacionamento (casos das zonas 
industriais), em outras zonas existem problemas de estacionamento, com consequências ao nível da 
pressão exercida no espaço público (exemplo Nogueira da Maia), colocando-se em algumas situações 
problemas de segurança rodoviária (exemplo EN 13). 

A opção pela tarifação do estacionamento junto aos principais polos empregadores prende-se com a 
necessidade agir sobre o controlo da utilização do TI. Pela natureza da medida, implica o envolvimento 
da gestão de topo das empresas localizadas nestes polos. 

 

Resultados Esperados 

Alívio da pressão sobre o espaço público 

Minimização dos conflitos existentes e promoção de uma circulação rodoviária e pedonal mais 
confortáveis e seguras 

Transferência modal de um conjunto de utilizadores do TI para o transporte público coletivo 

 

Entidade Responsável  Entidades a Envolver 

Empresa Municipal de Estacionamento da Maia  Polos empregadores 

Câmara Municipal da Maia 

Juntas de freguesia 

 

Custos 

Sugerem-se os pilaretes como principais elementos dissuasores a implementar, apresentando um custo 
unitário que ronda os 30 € 

As quantidades a aferir, bem como os custos de implementação de parquímetros, encontram-se a definir 
com a Câmara Municipal da Maia 

 

Interdependências 

As medidas preconizadas neste ponto intervêm diretamente com as ações inerentes aos planeamentos 
de circulação, de logística urbana e de transporte público coletivo 

 

Período de execução 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

  X 
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Fontes de Financiamento 

Empresa Municipal de Estacionamento 

 

Indicadores de avaliação e monitorização 

Área abrangida por medidas de gestão do estacionamento 
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Designação Temática 

Tarifação do Estacionamento junto às interfaces 
Plano de 

estacionamento 

 

Prioridade 1 Objetivo 

Assegurar a acessibilidade multimodal 

Equilibrar a utilização do transporte individual 

Melhorar a atratividade do transporte público 

 

Descrição 

O diagnóstico realizado permitiu constatar que todas as interfaces de transporte de 1º e 2º nível (estações 
do metro do porto e estações ferroviárias) disponibilizam estacionamento do tipo Park & Ride (P&R), 
sendo que em várias interfaces a oferta é insuficiente face à procura registada. 

Por outro lado constatou-se que a política de tarifação não é coerente, sendo tarifados apenas os 
parques do aeroporto Francisco Sá Carneiro e do Fórum Maia, o que conduz a que os utilizadores se 
desloquem para interfaces próximas onde a oferta de estacionamento não é tarifada, originando 
situações de estacionamento ilegal na via pública. 

No sentido de garantir a coerência da política de estacionamento sugere-se a tarifação de algumas 
interfaces, nomeadamente: Parque Maia, Botica, ISMAI e Castelo da Maia. 

Esta política tarifária deverá ser diferenciada da praticada nos centros urbanos, uma vez que nestes 
últimos se pretende promover o estacionamento de curta duração, contrariamente às interfaces onde 
importa privilegiar o estacionamento do tipo Park & Ride (de longa duração). Assim, considera-se que 
deve ser aplicada uma tarifa de interface (semelhante à existente atualmente no parque do Fórum Maia 
para os utilizadores do Metro do Porto) para os utilizadores do sistema de transportes públicos. 

Um outro aspeto importante prende-se com a fiscalização eficaz do estacionamento junto a estas 
infraestruturas, procurando evitar o estacionamento ilegal e, no futuro, o não pagamento de 
estacionamento. 

 

Resultados Esperados 

Mitigação do estacionamento ilegal na envolvente a algumas interfaces 

Melhorar a articulação com os operadores de transporte coletivo rodoviário, nomeadamente o Metro do 
Porto 

 

Entidade Responsável  Entidades a Envolver 

Metro do Porto 

CP 

 Câmara Municipal da Maia 

REFER 

AMTP 

 

Custos 

Estima-se um custo de 63 600€ para o conjunto dos quatro parques de estacionamento 

 

Interdependências 

Não apresenta interdependências relevantes com outras ações 
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Período de execução 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

 X  

 

Fontes de Financiamento 

Metro do Porto, CP e REFER 

 

Indicadores de avaliação e monitorização 

Área abrangida por medidas de gestão do estacionamento 
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Designação Temática 

Alargamento das áreas afetas a operações de cargas e descargas 
Plano de logística 

urbana 

 

Prioridade 1 Objetivo Equilibrar a afetação do espaço público 

 

Descrição 

Atualmente a provisão de lugares destinados a estas operações no município da Maia efetua-se por 
solicitação dos lojistas ou de empresas instaladas e em conta a perceção da necessidade de lugares 
reservados mediante as atividades comerciais existentes por parte da Câmara Municipal da Maia. 

Assim considera-se importante o alargamento do número de lugares reservados a cargas e descarga na 
cidade da Maia, devendo estas operações serem regulamentadas a um período máximo de 30 minutos. 

Na cidade da Maia sugere-se alargar as áreas reservadas a 6 novos locais, identificados na figura que se 
apresenta seguidamente. 

 

Localização dos lugares dedicados às operações de cargas e descargas a criar 

 

Para além da cidade da Maia proprõem-se ainda o alargamento dos lugares reservados a cargas e 
descargas nos aglomerados de Águas Santas e Castêlo da Maia, de acordo com as propostas 
apresentadas nas Figuras que se seguem. 
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Proposta lugares reservados a cargas e descargas – Águas Santas e Castêlo da Maia 

Complementarmente, é fundamental reforçar a fiscalização do estacionamento ilegal e abusivo, que tem 
particular incidência no centro da Maia e é muitas vezes consequência de veículos pesados que 
estacionam em segunda fila ou em locais indevidos. 

 
 

Resultados Esperados 

Melhoria no sistema de circulação 

Melhoria da qualidade ambiental 

Mitigação do estacionamento ilegal 

 

Entidade Responsável  Entidades a Envolver 

Câmara Municipal da Maia  Associação de comerciantes 

Empresa municipal de estacionamento 

 

Custos 

Os custos estimados para a concretização desta medida são de 1 950 €. 

 

Interdependências 

Não apresenta interdependências relevantes com outras ações. 

 

Período de execução 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

X X  

 

Fontes de Financiamento 

Câmara Municipal da Maia 

 

Indicadores de avaliação e monitorização 
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Designação Temática 

Regulamentação das operações de cargas e descargas e da circulação de veículos 
pesados e de veículos de mercadorias de grande dimensão 

Plano de logística 
urbana 

 

Prioridade 2 Objetivo 
Equilibrar a afetação do espaço público 

Assegurar a qualidade ambiental 

 

Descrição 

No sentido de acautelar que esta atividade ocorre em lugares reservados para este efeito, não 
perturbando a circulação de veículos, e desta forma evitar ocorrência de situações de estacionamento 
ilegal, considera-se importante a regulamentação destas operações. 

Os lugares destinados a estas operações devem estar devidamente assinalados e propõem-se a 
limitação destas operações ao período máximo de 30 minutos, no sentido de promover uma maior 
rotação dos veículos parqueados nestes lugares. 

Importa referir que no âmbito da elaboração do PMS da Maia não foi possível realizar um estudo 
detalhado sobre as necessidades reais de abastecimento dos estabelecimentos comerciais localizados 
zona central da cidade da Maia onde a pressão sobre o espaço público é maior, nem determinar os 
períodos de maior solicitação. Ainda que este não seja um instrumento indispensável para a elaboração 
do regulamento, considera-se que o mesmo se constitui como um importante instrumento para o 
aprofundamento do conhecimento das necessidades logísticas dos estabelecimentos de pequena 
dimensão, permitindo obter informação que permite aferir com maior rigor as necessidades existentes e 
monitorizar a sua evolução futura do sistema, pelo que se recomenda a sua elaboração. 

Apenas no caso especifico da cidade da Maia, considera-se que poderá vir a justificar-se a introdução de 
alguns instrumentos adicionais de gestão da oferta de espaços e da própria procura, como por exemplo a 
implementação de um período máximo gratuito para a realização destas operações ou afetação exclusiva 
de alguns espaços a esta função em apenas alguns períodos do dia, pelo que deverá proceder-se à 
elaboração de um regulamento que defina regras para a execução destas operações. 

Ainda no caso específico deste centro urbano considera-se que estas operações poderão ser restringidas 
a períodos limitados do dia, por exemplo entre as 10h e as 12h e entre as 14h e as 16h. 

Complementarmente sugere-se o condicionamento da circulação de veículos pesados na cidade da Maia 
e Castêlo da Maia (neste segundo aglomerado de acordo com o descrito no ponto 3.6.4 do presente 
relatório), pela interdição de circulação de veículos de pesados e de veículos de mercadorias de grande 
dimensão em períodos horários a definir. Ainda que os períodos possam vir a ser aferidos, sugere-se a 
proibição da circulação no período compreendido entre as 09h00 e às 19h00.  

 

 
 

Resultados Esperados 

Melhoria no sistema de circulação 

Melhoria da qualidade ambiental 

Mitigação do estacionamento ilegal 

 

Entidade Responsável  Entidades a Envolver 

Câmara Municipal da Maia  Associação de comerciantes 

Empresa municipal de estacionamento 
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Custos 

Não existem custos associados à concretização desta medida. 

 

Interdependências 

Não apresenta interdependências relevantes com outras ações. 

 

Período de execução 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

X X  

 

Fontes de Financiamento 

Câmara Municipal da Maia 

 

Indicadores de avaliação e monitorização 
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Designação Temática 

Introdução de veículos de menor dimensão e ambientalmente mais eficientes na 
distribuição urbana no centro da Maia 

 

Plano de logística 
urbana 

 

Prioridade 2 Objetivo 
Equilibrar a afetação do espaço público 

Assegurar a qualidade ambiental 

 

Descrição 

A zona central da cidade da Maia concentra uma área significativa de vocação pedonal, onde existem já 
diversos arruamentos predominantemente pedonais ou onde o espaço canal é partilhado entre este modo 
e os serviços de transporte público (ver Figura 3.45 do relatório).  

Acresce que com a proposta de introdução de medidas de moderação de tráfego, nomeadamente de 
zonas 30 (ver Figura 3.45 do relatório). e das propostas de criação de percursos acessíveis (ver Figura 
3.54 do relatório), prevê-se a expansão dos arruamentos de vocação pedonal o que condiciona a 
logística associada ao abastecimentos dos estabelecimentos localizados nesta zona. 

Como medida para minimizar os constrangimentos e, simultaneamente contribuir para a melhoria da 
qualidade ambiental do centro urbano (pela redução de emissões e ruído associados ao tráfego de 
mercadorias), propõe-se o recurso a veículos de menor dimensão e menos poluentes para a realização o 
abastecimento urbano.  

Propõem-se assim a criação de um sistema de transporte assente em bicicletas de carga ou em 
motociclos elétricos ou ainda em veículos motorizados de pequena dimensão movidos a energia elétrica 
ou híbridos, que possam gerar menos conflitos com o tráfego pedonal. 

 

   

Fonte: http://federation.cyclelogistics.eu/ 

Exemplos de veículos a afetar às operações de cargas e descargas 
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Resultados Esperados 

Melhoria no sistema de circulação 

Melhoria da qualidade ambiental 

Mitigação do estacionamento ilegal 

 

Entidade Responsável  Entidades a Envolver 

Câmara Municipal da Maia  Associação de comerciantes 

Operadores logísticos do concelho 

 

 

Custos 

A estimar em função da solução tecnológica selecionada para os veículos de distribuição. 

 

Interdependências 

Não apresenta interdependências relevantes com outras ações. 

 

Período de execução 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

X X  

 

Fontes de Financiamento 

 

 

Indicadores de avaliação e monitorização 
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Designação Temática 

Encaminhar o tráfego de pesados para vias da rede rodoviária principal Plano de logística  

 

Prioridade 1 Objetivo 

Equilibrar a afetação do espaço público 

Assegurar a qualidade ambiental 

Garantir a seguramça das deslocações 

 

Descrição 

O transporte de mercadorias no concelho da Maia assenta maioritariamente no transporte rodoviário, o 
qual causa importante impactes ambientais e constrangimentos ao nível da circulação. 

No concelho da Maia existem diversos polos industriais e logísticos geradores/atractores de volumes 
significativos de tráfego de pesados (casos das zonas industriais Maia I e Maia II, aeroporto, zona 
industrial de Moreira). Acresce que se encontra prevista a concretização de uma nova plataforma logística 
– Maia/Trofa que deverá induzir o crescimento de tráfego de pesados e de veículos de mercadorias. 

Face ao exposto importa garantir: 

 Boas acessibilidades rodoviárias à plataforma logística Maia/Trofa; 

 Implementar medidas que contribuam para o encaminhamento do tráfego de pesados para as vias da 
rede rodoviária principal, com o objetivo de evitar os atravessamentos dos centros urbanos, 
nomeadamente de Castêlo da Maia e Moreira. 

No que concerne à plataforma logística Maia/Trofa importa garantir a sua ligação à rede rodoviária 
fundamental através da construção de via de acesso da plataforma à EN 318-1 e à variante à EN 14, cuja 
concretização é considerada como fundamental para garantir o escoamento dos fluxos gerados por esta 
plataforma logística. 

No que se refere ao encaminhamento do tráfego de pesados para vias da rede rodoviária principal a 
medida decorre do facto de atualmente existirem situações de assinalar de atravessamento de tráfego de 
pesados em aglomerados urbanos (Moreira e Castêlo da Maia) que deverão ser solucionadas pelos 
impactes ambientais e de segurança rodoviária que acarretam. Como referido anteriormente a introdução 
de portagens em algumas autoestradas traduziu-se num acréscimo de tráfego em vias de nível 
hierárquico inferior. 

Assim, propõem-se a atuação no eixo da Ex-EN 13 junto aos agregados urbanos de Moreira e 
Guardeiras, com intervenção na sua envolvente e na moderação de velocidade de forma a melhorar a 
perceção dos condutores que estão a transitar numa via com funções diferentes de uma estrada nacional, 
bem como na reformulação da sinalização rodoviária que atualmente induz a utilização desta artéria para 
as deslocações extra-concelhias, habilitando desta forma as condições para o encaminhamento do 
tráfego de atravessamento para vias da rede rodoviária fundamental. 

No caso do aglomerado de Castêlo da Maia, a atuação a curto prazo passa pela intervenção na 
envolvente da EN 14 com o ordenamento do estacionamento marginal existente, que não se coaduna 
com a classe hierárquica de Estrada Nacional, todavia será necessário precaver a moderação de 
velocidades neste local que no seu conjunto traduzem-se em fluxos mais constantes e fluídos com 
benefícios em termos de capacidade mas também termos ambientais e de segurança rodoviária.  

A médio/ longo prazo, com a possível concretização da variante à EN 14, propõe-se como medida 
complementar a regulamentação pela autarquia da circulação de pesados no aglomerado urbano de 
Castêlo da Maia, proibindo o atravessamento deste aglomerado. 
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Resultados Esperados 

Melhoria no sistema de circulação 

Melhoria da qualidade ambiental 

Redução da sinistralidade  

 

Entidade Responsável  Entidades a Envolver 

Câmara Municipal da Maia  Estradas de Portugal 

Juntas de freguesia 

 

 

Custos 

200 000€ 

 

Interdependências 

Não apresenta interdependências relevantes com outras ações. 

 

Período de execução 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

X X  

 

Fontes de Financiamento 

Estradas de Portugal 

 

 

Indicadores de avaliação e monitorização 

N.A. 
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Designação Temática 

Hierarquização da rede de transportes coletivos 
Plano de 

Transportes 
Públicos Coletivos 

 

Prioridade 1 Objetivo 

Assegurar a acessibilidade multimodal 

Melhorar a atratividade do transporte público 

Assegurar a qualidade ambiental 

 

Descrição 

A hierarquização da rede de transporte coletivo permite enfatizar as ligações a potenciar, bem como 
estruturar os principais nós de articulação modal desta rede. 

A proposta desenvolvida para hierarquização da rede estrutura-se em três níveis hierárquicos: 

 Rede de 1º Nível – constituída pelas redes de transporte ferroviário ligeiro (Metro do Porto) e pesado 
(CP); 

 Rede de 2º Nível – constituído pelos grandes eixos de oferta de transporte rodoviário, assegurada por 
carreiras que efetuam serviços concelhios e interconcelhios; 

 Rede de 3º Nível – composta pela restante rede de transporte público coletivo de menor importância, 
correspondente aos serviços urbanos e carreiras com menores níveis de procura. 

 
Proposta de hierarquia para a rede de transporte público coletivo 
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Para cada um dos três níveis hierárquicos definidos estabeleceram-se níveis mínimos de serviço a 
assegurar, a saber: 

 Rede 1º nível – Serviços que asseguram as ligações Interurbanas – é assegurada em grande 
parte por sistemas ferroviários em sítio próprio, Metro do Porto e Comboio, e complementarmente por 
serviços rodoviários. 

 Rede 2º nível - serviços que asseguram ligações intraconcelhias que deverão possuir intervalos 
mínimos entre circulações de 2/hora durante os períodos de ponta e 1circulação/hora durante o corpo 
do dia. A distância entre paragens no caso destas carreiras não deverá ser inferior a 400 metros. 

 Rede 3º nível - serviços urbanas, mantêm-se os mesmos valores recomendados para as carreiras 
que asseguram as ligações concelhias, sendo que neste caso as distâncias mínimas entre paragens 
poderão ser reduzidas para valores da ordem dos 300 metros, uma vez que se pretende nestas 
carreiras privilegiar a acessibilidade às mesmas (visto as ligações aqui envolverem distancias 
menores). 

Propôs-se ainda como ligações a potenciar ao nível do planeamento da rede de transporte coletivo as 
que se realizam no eixo Águas Santas – Maia – Zona Industrial com interface na estação de Águas 
Santas da Linha do Minho e com a estação “Zona Industrial” da Linha C do Metro do Porto e o eixo 
Castelo da Maia – Zona Industrial – Pedras Rubras – Aeroporto com interfaces nas estações do Metro do 
Porto: Castelo da Maia (linha C), Pedras Rubras (linha B) e Aeroporto (linha E), de acordo com o 
representado no figura que se segue. 

 
Ligações de transporte coletivo a potenciar 

Considerou-se ainda a possibilidade de uma ligação de transporte coletivo secundária entre o Aeroporto e 
a estação Parque Maia do Metro do Porto ao longo da Avenida do Aeroporto e da N13 atualmente não 
servida por carreiras de transporte coletivo. Para além da interface com as estações do Aeroporto (linha 
E) e do Parque Maia (linha C), esta ligação permitirá também o interface com a linha B na estação de 
Verdes.  

As intervenções preconizadas para a rede de transporte coletivo do concelho apresentam como principais 
virtualidades a satisfação de uma procura potencial identificada mas não satisfeita ao mesmo tempo que 
possibilita uma melhoria da estrutura da rede através de novas ligações aos modos ferroviários e entre os 
diversos eixos destes modos. 

 



 

  

 

 

 
   

   

PLANO DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL DO CONCELHO DA MAIA 

Relatório de Propostas de Intervenção  – Fase 3 

E14198_F3_ANEXO_I_Final.doc | 73  
  

   

 

Resultados Esperados 

Dispor de uma ferramenta com informação de fácil compreensão e acesso que melhore os níveis de 
satisfação dos utilizadores 

Aumento do número de utilizadores dos Transportes Públicos Coletivos 

Melhorar a articulação entre os operadores de transporte coletivo 

 

Entidade Responsável  Entidades a Envolver 

Autoridade Metropolitana de Transportes do Porto 

Operadores de Transporte 

 Câmara Municipal da Maia 

 

Custos 

Esta medida não apresenta custos relevantes. 

 

Interdependências 

Não apresenta interdependências relevantes com outras ações. 

 

Período de execução 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

X X  

 

Fontes de Financiamento 

Operadores de transportes e Polos empregadores 

 

Indicadores de avaliação e monitorização 

Rácio de acessibilidade TC/acessibilidade TI nos polos industriais 

Rácio acessibilidade TC/acessibilidade TI ponderado pela população 

Oportunidades de viagem (habitantes+empregados+estudantes) em TC a 20 minutos 
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Designação Temática 

Criação de um site com informação integrada sobre os serviços de transporte do 
concelho. 

 

Plano de 
Transportes 

Públicos Coletivos 

 

Prioridade 1 Objetivo Melhorar a atratividade do transporte público 

 

Descrição 

Neste domínio importa intervir no sentido de proporcionar aos utilizadores do sistema de transportes 
coletivos informação que lhes permita compreender de forma rápida e facilmente acessível informação 
sobre como realizar as suas deslocações, tarifário e custos associados às viagens. 

Atualmente apenas os STCP disponibilizam informação atualizada no seu site da internet, não existindo 
nenhum outro site que permita de uma forma rápida compreender quais as alternativas de serviços que 
dispõe para a realização das viagens.  

A falta de coordenação dos sistemas de informação geralmente constitui um problema para os 
utilizadores dos transportes coletivos e é, normalmente, fruto da concorrência de diferentes operadores 
de transportes.  

Um fator de sucesso na gestão da mobilidade e promoção dos transportes coletivos, passa por 
disponibilizar ferramentas que permitam compreender como realizar a viagem, que opções de modos e 
serviços de transporte existem para a realização da viagem, os tempos de viagem, locais de transbordo, 
tempos de espera e custos. 

Sugere-se assim a criação de um site com informação integrada sobre os serviços de transporte do 
concelho. 

Será de todo o interesse criar no “site” da Câmara Municipal da Maia um portal para divulgação de 
informação sobre a rede de transportes públicos, preferencialmente no qual seja possível efetuar 
pesquisa de horários, mapas de rede, tempos de percurso, etc. 

A criação de um sistema de informação desta natureza é um processo complexo, que exige a 
colaboração dos vários operadores de transporte do concelho, bem como da Autoridade Metropolitana de 
Transportes do Porto (entidade com competências ao nível do planeamento das redes e concessões dos 
diferentes operadores). O efetivo envolvimento destas entidades é determinante para o efetivo sucesso 
desta medida, uma vez que são elas as detentoras de informação de base. 

Para desenvolvimento desta plataforma sugere-se uma parceria com o IMT (Instituto de Mobilidade e 
Transportes) que têm vindo a desenvolver o projeto SIGGESC (Sistema de Informação Geográfica de 
Gestão de Carreiras) em colaboração com os operadores de transporte coletivo rodoviário e no qual 
constam já os itinerários e horários dos serviços. Este protocolo, a efetivar-se, facilitaria todo o processo 
de construção das bases de dados e de recolha de informação.  

Um outro aspeto importante prende-se com a necessidade de se definir mecanismos de atualização do 
sistema de informação ao público, a qual deverá ocorrer sempre que se verifiquem alterações ao nível da 
oferta de transportes de um dos operadores (alterações de itinerários, horários e/ou tarifário). 

A coordenação de todo o sistema de informação poderá ficar a cargo da Câmara Municipal da Maia, 
promovendo a circulação de informação relativa a toda a rede de transportes no concelho. 
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Resultados Esperados 

Aumento do número de utilizadores dos Transportes Públicos Coletivos. 

Melhorar a articulação entre os operadores de transporte coletivo. 

 

Entidade Responsável  Entidades a Envolver 

Câmara Municipal da Maia  Operadores de transporte 

Autoridade Metropolitana de Transportes do Porto 

 

Custos 

Elaboração do site informativo: cerca de 10 000 € 

 

Interdependências 

Não apresenta interdependências relevantes com outras ações. 

 

Período de execução 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

X X  

 

Fontes de Financiamento 

PIDAC/ IMT 

 

Indicadores de avaliação e monitorização 

N.A. 
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Designação Temática 

Disponibilização de informação nas principais interfaces de transportes 
Plano de 

Transportes 
Públicos Coletivos 

 

Prioridade 1 Objetivo Melhorar a atratividade do transporte público 

 

Descrição 

No que concerne à disponibilização de informação nas principais interfaces de transportes, constata-se 
que esta é muito diferenciada. 

Assim, na generalidade das paragens dos STCP constata-se que existe informação sobre o itinerários 
das carreiras, bem como o respetivo horário, contudo não existe uma planta integrada da rede de 
serviços. Pelo contrário, nas paragens do metro do porto existe uma planta de rede com identificação dos 
serviços quer do metro, quer dos serviços de transporte coletivo rodoviários na envolvente. Já no que 
concerne à generalidade das paragens do operador Maia Transportes, constata-se que apenas de 
identificam as carreiras que ai efetuam serviço. 

  

Informação numa paragem dos 
STCP 

Informação numa paragem do Metro do Porto 

Face exposto e complementando a medida anterior, importa disponibilizar nas interfaces de transportes e 
nas principais paragens de transportes coletivos rodoviários informação referente a horários, percursos e 
tarifário de carreiras existentes, de forma a ser possível ao passageiro saber o tempo de viagem, 
independentemente da origem ou destino e o seu custo. É também importante a disponibilização de 
informação de telefone em praças de táxis ou centrais. 

Para além da informação das paragens é igualmente importante utilizar outros canais para divulgação de 
informação relativa aos transportes públicos, em especial quando se introduzem melhorias e/ou 
alterações no sistema, nomeadamente: horários ao público, mapas da rede de transportes, em suporte 
papel, no interior dos veículos, nos meios de comunicação com maior tiragem a nível local, postos de 
venda, etc. 
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A coordenação de todo o sistema de informação poderá ficar a cargo da Câmara Municipal da Maia, 
promovendo a circulação de informação relativa a toda a rede de transportes no concelho. 

A produção de um mapa de rede geral, com informação das várias carreiras, serviço ferroviário, etc., 
prestados pelo conjunto de operadores é um aspeto importante para a promoção dos transportes 
coletivos, constituindo por isso um elemento chave a disponibilizar no referido portal. 

 
 

Resultados Esperados 

Aumento do número de utilizadores dos Transportes Públicos Coletivos. 

Melhorar a articulação entre os operadores de transporte coletivo. 

 

Entidade Responsável  Entidades a Envolver 

Câmara Municipal da Maia  Operadores de transporte 

Autoridade Metropolitana de Transportes do Porto 

 

Custos 

Elaboração do site informativo: cerca de 5 000 € 

 

Interdependências 

Não apresenta interdependências relevantes com outras ações. 

 

Período de execução 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

X X  

 

Fontes de Financiamento 

PIDAC/ IMT 

 

Indicadores de avaliação e monitorização 

N.A. 
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Designação Temática 

Melhoria da integração física entre modos de transporte e do funcionamento de 
algumas interfaces 

Plano de 
Transportes 

Públicos Coletivos 

 

Prioridade 1 Objetivo 

Assegurar a acessibilidade multimodal 

Melhorar a atratividade do transporte público 

 

 

Descrição 

As condições que permitem uma boa integração física da rede estão diretamente relacionadas com o 
nível hierárquico da interface, ou seja, dos modos de transportes presentes e do tipo de ligações que 
servem. 

No que concerne à articulação entre os modos rodo e ferroviário ligeiro considera-se que se devem criar 
condições para o rebatimento dos serviços de transporte coletivo rodoviário nas estações do metro de 
Castêlo da Maia, Zona Industrial, Parque Maia, Lidador e Pedras Rubras. 

Nos casos de Castêlo da Maia e Pedras Rubras sugere-se que os serviços de transporte rodoviário 
existentes que efetuam a paragem no arruamento próximo da estação possam efetuar uma alteração ao 
seu percurso atual no sentido de poderem efetuar uma paragem junto à estas estações do metro e assim 
facilitar o transbordo entre modos de transporte. 

Nas estações de Mandim e Parque Maia propõem-se a criação de condições físicas (localização de 
paragens de autocarro com as devidas condições de conforto e segurança) para que os serviços de 
transporte coletivo rodoviário possam vir a efetuar paragem.  

Salienta-se que junto à estação da Zona Industrial, apesar da inexistência de uma paragem de 
transportes públicos, o serviço de transporte coletivo contratualizado pelo TEC Maia efetua paragem 
nesta estação, apesar de não existirem as devidas condições para que o transbordo dos passageiros se 
realize com as devidas condições de conforto. Assim, sugere-se a criação de uma paragem para os 
transportes coletivos rodoviário junto à estação do metro da zona industrial, ou em alternativa, dada a 
relativa proximidade da estação do metro de Mandim (onde a disponibilidade de espaço é maior) nesta 
estação.  

Refira-se que no âmbito deste plano propõem-se a criação de um serviço de transportes públicos que 
sirva a zona industrial, pelo que a criação de uma interface com o modo ferroviário constitui-se como uma 
proposta importante para a melhoria da intermodalidade e para a atratividade do sistema de transportes 
públicos neste importante polo empregador. 

Relativamente à estação do Parque Maia e face à sua proximidade do Fórum equaciona-se a 
possibilidade de negociação com os operadores de transporte coletivo rodoviário para a criação de uma 
pequena interface rodo/ ferroviária onde alguns dos serviços possam vir a efetuar paragem. Esta medida 
poderia permitir reduzir o número de serviços que passam atualmente na estação do fórum, no centro da 
cidade da Maia. 

Em todas as interfaces classificadas como sendo de 1º e 2º nível, por se tratarem de pontos preferenciais 
para a realização de transbordos na rede de transportes coletivos, considera-se que devem dispor das 
seguintes caraterísticas: 
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 Uma paragem de autocarro a localizar o mais próximo possível da saída da estação de metro, com 
boas condições de espera e contendo um sistema de informação aos passageiros eficiente, 
nomeadamente, através da disponibilização de mapas da envolvente e de informação sobre horários 
dos serviços de transporte; 

 Praça de táxis e áreas próprias para Park & Ride (estacionamento de automóveis para pessoas que 
pretendem seguir viagem) e Kiss & Ride (zonas de largada e tomada de passageiros em boas 
condições de segurança).  

Por fim, sugere-se que algumas das estações de metro onde existam antigos edifícios de estações 
ferroviárias possam funcionar serviços de apoio que confiram atratividade à interface, tais como WC, 
postos de venda de títulos de transporte, bar, quiosque, estações de correios e outros serviços públicos. 

 

Resultados Esperados 

Aumento do número de utilizadores dos Transportes Públicos Coletivos e dos seus níveis de satisfação 
na utilização deste modo 

Diminuição dos tempos de transbordo 

Melhorar a articulação entre os operadores de transporte coletivo 

 

Entidade Responsável  Entidades a Envolver 

Câmara Municipal da Maia  

Autoridade Metropolitana de Transportes do Porto 

 Operadores de transporte rodoviário 

Metro do Porto 

 

 

Custos 

Custos estimados 100 000€ 

 

Interdependências 

Não apresenta interdependências relevantes com outras ações. 

 

Período de execução 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

X X  

 

Fontes de Financiamento 

Operadores de transporte e Autoridade Metropolitana de Transportes do Porto 

 

Indicadores de avaliação e monitorização 

N.A. 

 

 



 

  

 

 

 
   

   

PLANO DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL DO CONCELHO DA MAIA 

Relatório de Propostas de Intervenção  – Fase 3 

E14198_F3_ANEXO_I_Final.doc | 81  
  

   

 

 

Designação Temática 

Promoção da integração tarifária 
Plano de 

Transportes 
Públicos Coletivos 

 

Prioridade 1 Objetivo 

Assegurar a acessibilidade multimodal 

Melhorar a atratividade do transporte público 

Assegurar a qualidade ambiental 

 

Descrição 

A integração tarifária consiste na possibilidade de existência de títulos de transporte válidos em mais de 
um operador. Este processo possibilita a utilização de diferentes meios de transporte com um único título 
de transporte. 

A integração tarifária apresenta no entanto requisitos específicos, nomeadamente relacionados com a 
repartição das receitas, que não são aceites de uma forma positiva pela generalidade dos operadores. 

No caso específico do Concelho da Maia a CP, Metro do Porto e os STCP possuem a sua bilhética 
integrada no sistema Andante.  

Relativamente aos Transportes Públicos rodoviários operados verificam-se situações distintas: 

 As carreiras dos STCP encontram-se inseridas no sistema Andante, 

 Os serviços operados pelos operadores privados são poucos serviços que se encontram inseridos no 
sistema andante. Nestes casos os operadores adotam um sistema tarifário próprio, que acarreta 
penalizações para os utilizadores do sistema de transportes públicos. 

Constata-se assim a inexistência da desejável integração tarifária dos operadores privados do concelho 
no sistema de bilhética da Área Metropolitana do Porto, fundamental para não penalizar no tarifário a 
necessidade de realização de transbordos. 

A não adesão dos operadores privados ao sistema Andante é uma questão crucial para uma plena 
integração tarifária. A relutância evidenciada por estes operadores na adesão ao Andante resulta 
sobretudo de questões relacionadas com a repartição de receitas e com o entendimento destas empresas 
que esta adesão implicaria perda de receitas, em detrimento dos benefícios que possam decorrer para os 
utentes do sistema de transportes públicos. 

 

Resultados Esperados 

Aumento do número de utilizadores dos Transportes Públicos Coletivos e dos seus níveis de satisfação 
na utilização deste modo 

Diminuição dos tempos de transbordo 

Melhorar a articulação entre os operadores de transporte coletivo 

 

Entidade Responsável  Entidades a Envolver 

Autoridade Metropolitana de Transportes do Porto  Operadores de transporte 

Câmara Municipal da Maia 
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Custos 

A estimar 

 

Interdependências 

Não apresenta interdependências relevantes com outras ações. 

 

Período de execução 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

X X  

 

Fontes de Financiamento 

Operadores de transporte e Autoridade Metropolitana de Transportes do Porto 

 

Indicadores de avaliação e monitorização 

N.A. 
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Designação Temática 

Melhoria das condições de acolhimento nas paragens de transporte coletivo 
rodoviário 

Plano de 
Transportes 

Públicos Coletivos 

 

Prioridade 2 Objetivo Melhorar a atratividade do transporte público 

 

Descrição 

Considerando que de acordo com o diagnóstico existem problemas de má sinalização, degradação do 
estado de conservação e reduzidos níveis de conforto, para além da falta de informação sobre as 
carreiras, importa intervencionar todas as paragens dotando-as das condições adequadas à espera por 
parte dos passageiros. 

Assim as várias paragens deverão ser dotadas de abrigo para proteção dos passageiros às intempéries, 
bancos e disponibilização de informação sobre os serviços de transporte.  

De referir que no âmbito do PMAT Maia este foi um dos aspetos abordados, sendo que uma das medidas 
do plano de ação refere-se à transformação de algumas destas infraestruturas em acessíveis para 
pessoas com mobilidade reduzida. Assim, sugere-se que as intervenções a realizar de coadunem com as 
orientações definidas por este plano. 

Estimou-se em 220 o número de paragens a intervencionar. 

 

Resultados Esperados 

Aumentar o número de utilizadores dos Transportes Públicos Coletivos e dos seus níveis de satisfação na 
utilização deste modo. 

Melhorar a articulação entre os operadores de transporte coletivo. 

 

Entidade Responsável  Entidades a Envolver 

Câmara Municipal da Maia 

Juntas de Freguesia 

 Operadores de transporte 

 

 

Custos 

Considerou-se um custo unitário de 5 000 € por abrigo e sua colocação em cerca de 178 paragens a 
intervencionar, num total de 892 000 €, repartido igualmente pelos curto (5 anos) e médio prazo (10 
anos). 

 

Interdependências 

As intervenções a realizar deverão articular-se com o faseamento de implementação do PMAT Maia, bem 
como com as medidas para a implementação de percursos acessíveis propostas no plano pedonal. 

Face ao elevado número de paragens a intervir sugere-se uma implementação faseada, sendo que numa 
primeira fase deverão contemplar-se as paragens localizadas nos percursos acessíveis a criar nos vários 
aglomerados urbanos e, numa segunda fase, as restantes paragens. 
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Período de execução 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

 X X 

 

Fontes de Financiamento 

Câmara Municipal da Maia 

AMTP 

Operadores de Transporte 
 

Indicadores de avaliação e monitorização 

N.A. 

 
 



 

  

 

 

 
   

   

PLANO DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL DO CONCELHO DA MAIA 

Relatório de Propostas de Intervenção  – Fase 3 

E14198_F3_ANEXO_I_Final.doc | 85  
  

   

 

 

Designação Temática 

Implementação de ações de sensibilização sobre a problemática da mobilidade 
sustentável 

Plano de 
Transportes 

Públicos Coletivos 

 

Prioridade 1 Objetivo Melhorar a atratividade do transporte público 

 

Descrição 

A implementação de um programa de ações de sensibilização sobre a problemática da mobilidade 
sustentável junto da população em geral permitirá efetivar uma gradual mudança de comportamentos por 
parte dos cidadãos relativamente à temática da mobilidade. Desta forma, em articulação com outras 
intervenções, nomeadamente de divulgação/ promoção da concretização de melhorias ao nível do 
sistema de mobilidade e transportes do concelho, será expetável um aumento das deslocações em 
transportes coletivos, do recurso aos modos suaves para a realização de viagens de curta distância e, 
consequentemente uma redução da utilização do transporte individual. 

Assim, e paralelamente à implementação das diversas medidas propostas no âmbito do PMS da Maia 
considera-se importante a implementação de ações de sensibilização indutora da mudança de 
comportamentos, o que exige a consciencialização da população em geral que permita compreender a 
importância da mudança de comportamentos, incutindo novos valores e criando uma consciência de 
responsabilização coletiva. 

As ações de sensibilização deverão passar pela implementação de um programa continuado no período 
de vigência do PMS da Maia que contribua para uma gradual interiorização e prática de comportamentos 
mais sustentáveis. Propõe-se assim como ações a desenvolver no âmbito deste programa as seguintes: 

 Ação 1 – campanhas de sensibilização em órgãos de comunicação social locais, direcionadas para a 
promoção de hábitos mais sustentáveis, tais como os benefícios da utilização dos transportes públicos 
e/ou dos modos suaves; 

 Ação 2 – elaboração e distribuição de folhetos informativos acerca da importância da mobilidade 
sustentável e dos benefícios para saúde da população da criação de um melhor ambiente urbano e da 
criação de um espaço público mais agradável; 

 Ação 3 – negociação com os operadores de transportes públicos de incentivos a atribuir à população 
que experimente a utilização dos transportes públicos que poderá passar, por exemplo pela atribuição 
de viagens grátis em dias específicos, descontos para fidelização de clientes.  

 

Resultados Esperados 

Aumento do número de utilizadores dos Transportes Públicos Coletivos e dos seus níveis de satisfação 
na utilização deste modo. 

 

Entidade Responsável  Entidades a Envolver 

Câmara Municipal da Maia 

AMTP 

 Operadores de transporte 

 

Custos 

Considerou-se um custo total de 5.000€ associado à realização das ações de sensibilização, dividido 
igualmente pelo médio e curto prazo de implementação. 
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Interdependências 

Não apresenta interdependências relevantes com outros tipos de planeamento. 

 

Período de execução 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

 X X 

 

Fontes de Financiamento 

Câmara Municipal da Maia 

 

Indicadores de avaliação e monitorização 

N.A. 

 


