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Resumo 

No âmbito do estágio curricular realizado na empresa Mobilidade e Planeamento do 

Território, Lda, é elaborado um diagnóstico à acessibilidade e à mobilidade suave na 

cidade da Póvoa de Varzim. A empresa referida, é responsável pelo desenvolvimento de 

planos de promoção da acessibilidade e da mobilidade suave, em vários concelhos do 

país.  

Com o aumento do envelhecimento da população, a ocorrer na generalidade do 

país, deve-se dar maior ênfase ao estado em que se encontra o espaço público da 

cidade. É exigente que haja o menor número possível de obstáculos nos passeios, de 

modo a não condicionar a acessibilidade. Pretende-se desta forma melhorar a imagem 

da cidade, mas mais importante de tudo, melhorar a qualidade de vida das populações, 

salvaguardando assim a sua segurança e conforto, sobretudo aos mais penalizados com 

a acessibilidade pedonal: as pessoas de mobilidade reduzida/ condicionada. 

Por outro lado, a mobilidade deve estar também enquadrada na sustentabilidade. 

Pretende-se dar prioridade aos modos suaves, em detrimento do uso do automóvel. 

Deve-se para isso, apostar na promoção de bons percursos pedestres e de uma boa rede 

ciclável. 

Neste relatório, evidencia-se o estado da acessibilidade dos percursos pedestres e a 

rede de ciclovias na Póvoa de Varzim. Para tal, é analisado alguns conceitos relacionados 

com a temática, Planos de Promoção da Acessibilidade e a legislação portuguesa em 

vigor, nomeadamente o Decreto-Lei nº 163/ 2006, 8 de agosto. Posteriormente, é 

interpretado os dados socioeconómicos do concelho. Por fim, é diagnosticado os 

principais problemas da acessibilidade e o estado da rede ciclável na cidade da Póvoa 

de Varzim. 

 

Palavras-chave: percursos acessíveis; ciclovias; mobilidade; qualidade de vida; 

planeamento.  
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Abstract 

In the sphere of the curricular stage accomplished in the company Mobilidade e 

Planeamento do Território, Lda, it´s elaborated a diagnosis about accessibility and 

smooth mobility, in the city of Póvoa de Varzim. The mentioned company is responsible 

for development plans to promote accessibility and smooth mobility in several counties 

in the country. 

With the increase of the population aging, occurring in most of the country, greater 

emphasis should be placed on the public space pf the city. It´s demanding that there be 

as few barriers as possible on the walk sides, so as not to affect accessibility. In this way, 

the intention is to improve the image of the city, but most important of all, is to improve 

the quality of life of the populations, safeguarding their safety and comfort, especially 

those most affected, which are people with reduced/ conditioned mobility. 

For other side, mobility must also be framed in sustainability. It is intended to give 

priority to smooth modes, in opposition the use of the car. For that, it is necessary to 

invest in the promotion of good walking routes and a good cycling network. 

In this report, approaches the state of accessibility of walking routes and the cycling 

network in Póvoa de Varzim. For that, is analyzed some concepts related to the theme, 

also the Accessibility Promotion Plans and the Portuguese legislation in force, namely 

the Decree-Law Nº 163/ 2006, August 8th. Subsequently, the municipality social and 

economic data are interpreted. Finally, the main problems of accessibility and the 

cycling network in the city of Póvoa de Varzim are diagnosed. 

 

Key words: accessible paths; bike lanes; mobility; quality of life; planning. 
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Introdução 

 “Por definição, a Geografia é o estudo do Globo terrestre. Não é, portanto, uma 

ciência universal, mas sim dedicada à compreensão de um objeto único: o nosso 

planeta, enorme em relação à escala humana, mas minúsculo à do sistema solar” 

(Daveau, 2019). Ora dentro da geografia existem vários temas e problemáticas para 

abordar.  

 A atualidade está marcada por inúmeras problemáticas que afetam imenso o 

bem-estar das pessoas que vivem, trabalham e visitam as cidades portuguesas. As 

alterações climáticas, o aumento dos movimentos pendulares entre a periferia e o 

centro da cidade, a sinistralidade rodoviária, o aumento do envelhecimento 

populacional, o aumento de pessoas com dificuldades de locomoção, entre outros 

problemas, dos quais fazem repensar sobre o planeamento das nossas cidades. 

As cidades estão constante mudança. Camillo Sitte argumentava que a cidade 

era para ser percorrida a pé, sendo ela encarada como um museu a céu aberto, onde 

existiria vivência pública nas ruas. Estas ideias são defendidas no final do século XIX, em 

que se estava estabelecida a era de funcionalidades, e se estava a retirar das cidades os 

elementos artísticos para dar lugar aos elementos funcionais e práticos (Collins; Sitte; 

Collins, 1965). “A cidade, sendo um produto humano, é o resultado da espontaneidade 

e do pensamento, do irregular e do regular, do improviso e da reflexão, das regras 

mínimas e dos regulamentos minuciosos” (Fernandes, 2002).  

 Cada vez mais, as médias e grandes cidades portuguesas são atraídas por pessoas 

provenientes de todo o mundo. Quer seja por motivos de lazer e turismo, quer seja por 

motivos de formação e de emprego. Estas cidades que tiveram a sua origem há muitos 

séculos atrás, não estão bem preparadas para os desafios da atualidade, uma vez que 

no longo da história, as suas respetivas evoluções não detiveram de um planeamento 

eficaz para os dias de hoje. Atualmente, as cidades, enfrentam o problema da grande 

aglomeração de população, a poluição, a ausência da sociabilidade nos espaços públicos 

e a difícil acessibilidade entre um ponto ao outro da cidade. 

Os instrumentos de planeamento e ordenamento do território são fulcrais para a 

modernização e melhoria das nossas cidades. No entanto, o tempo do planeamento é 
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sempre maior que o tempo do projeto e sua respetiva inauguração. Por outro lado, o 

planeamento das cidades esteve longe de estar em concordância entre todos os 

arquitetos e urbanistas do século XIX e XX. É inevitável conseguirmos modificar as nossas 

cidades de um momento para o outro. Vários fatores ditaram a morfologia das nossas 

cidades. Lisboa ou Porto, não detêm do mesmo tipo de planeamento que uma cidade 

dos Estados Unidos, ou de uma cidade do norte de África e a isso se devem a vários 

motivos.  

As cidades devem deter de uma boa acessibilidade, de modo a que haja melhor bem-

estar e qualidade de vida para toda a população, sem haver exceções. Desenhar 

territórios acessíveis, livres de obstáculos, representa uma enorme mais-valia para 

todos: introduz patamares de segurança e conforto, e permite a sustentabilidade ao 

longo das gerações futuras (Teles, 2010). As cidades precisam de se adaptar aos tempos 

vindouros. Precisam de estar em constante evolução. De serem capazes de satisfazer as 

necessidades da população. 

Relativamente ao setor dos transportes, existem alguns problemas existentes que 

comprometem a sustentabilidade, tais como a poluição atmosférica, a sinistralidade 

rodoviária, expansão desordenada do espaço urbano e a dependência do automóvel 

(Zegras, 2005). É fundamental que as cidades apostem e deem prioridade aos modos 

suaves, pois estes garantem a mobilidade sustentável, sendo a circulação pedonal e a 

circulação ciclável os principais agentes dos modos suaves.  

Porém, boa parte das cidades portuguesas exibem graves falhas ao nível da 

acessibilidade e da mobilidade, não possuindo percursos aptos para as pessoas com 

mobilidade condicionada/ reduzida, levando a que estas pessoas se afastem do espaço 

público (Maia, 2019). 

A população com mobilidade condicionada/ reduzida, é a população que se vê mais 

afetada no que toca à mobilidade urbana. Como explica Lima (2017), estes indivíduos 

como possuem limitações físicas, as cidades devem assegurar que a mobilidade destes 

não seja mais dificultada pela presença de barreiras no espaço público. 

 A abolição das barreiras arquitetónicas/ urbanísticas e móveis/ temporárias 

levaria à melhoria da qualidade de vida de toda população, facilitando sobretudo a 
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acessibilidade daquelas pessoas que possuem mobilidade reduzida/ condicionada. 

Haveria mais conforto e segurança. Neste relatório, é mencionado as barreiras que 

podem estar presentes no espaço público das nossas cidades.  

Minimizar o número de barreiras à acessibilidade no espaço público é um dos 

intuitos dos planos de promoção da acessibilidade. As redes pedonais e as redes de 

ciclovias enquadram-se no Planeamento de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS). 

Estas redes devem interligar os principais espaços habitacionais aos esquipamentos 

mais importantes da cidade, estabelecendo percursos diretos e eficientes de utilização 

quotidiana, com o objetivo de minimizar o tempo e o esforço necessário para as 

deslocações a pé e de bicicleta (Teles, 2019). 

Consequentemente, tencionou-se elaborar uma análise relativo ao estado da 

acessibilidade e da mobilidade suave na cidade da Póvoa de Varzim. Há semelhança do 

que acontece em Portugal, a população desta cidade em estudo, tem vindo a estar cada 

vez mais envelhecida. Com isto, faz repensar no planeamento da cidade, e averigurar se 

está bem preparada para acolher cada vez mais idosos. Por outro lado, apesar da 

bicicleta ser pouco utilizada no dia-a-dia nas cidades portuguesas, procurou-se analisar 

as ciclovias da Póvoa de Varzim, com o intuito de perceber se esta cidade está a 

desenvolver-se no que toca à mobilidade suave. 
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1. Enquadramento teórico e conceptual 

1.1. Ordenamento do território  

“O planeamento de uma cidade ou região, envolve todos os aspetos pertinentes ao 

tema, como as formas desejáveis do uso e ocupação do solo; a oferta e disposição física 

de equipamentos públicos de educação, de saúde, de justiça e de lazer; o sistema viário 

e de transportes públicos; os sistemas de abastecimento de energia e de água; o sistema 

de esgotos; a recolha de lixo; entre outros” (Ministério das Cidades, 2015).   

O ordenamento do território, que leva consequentemente ao planeamento do 

território, pode ser considerado como um processo ou como um objetivo. É 

fundamental entender os fatores e os condicionantes que afetam e influenciam o 

desenvolvimento territorial. “Os fatores tradicionalmente considerados, como clima, 

localização, recursos locais, dotação de infraestruturas e equipamentos ou 

características do capital e do trabalho, tendem a ser complementados ou mesmo 

substituídos por outros, de natureza imaterial, como a aprendizagem, a confiança, o 

sentimento de pertença, o capital social, a cooperação ou a governança. Por outro lado, 

o desenvolvimento de cada território passa a ser considerado indissociável da forma 

como este se insere nos processos de globalização das economias e das sociedades, no 

âmbito de dinâmicas multiescala que tornam obsoleta a diferenciação rígida, até então 

prevalecente, entre desenvolvimento local e desenvolvimento regional” (Fernandes, 

2016). 

O processo do planeamento é acompanhado de diversas circunstâncias económicas, 

e, inclui questões socias e ambientais, verificando-se elementos relativos à qualidade de 

vida das populações e se têm vindo a impor de modo determinante no processo de 

desenvolvimento de ações destinadas ao planeamento urbano. Porém, os mesmos não 

têm sido tratados de uma forma coerente e continuada, talvez devido à ausência de um 

processo operativo eficaz que permita satisfazer o grande número de variáveis a que 

obriga. O ordenamento do território tem um papel fundamental no que toca ao 

desenvolvimento das atividades humanas. No entanto, tem de se cumprir os princípios 

e os objetivos de sustentabilidade, de modo a que as gerações vindouras não saiam 

prejudicadas (Amado, 2002).  
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Relativamente ao contexto urbano, as metrópoles e as grandes cidades estão a 

passar por grandes desafios, incluindo o crescimento da população urbana nos últimos 

50 anos, e prevendo-se o seu aumento nos próximos anos, segundo as Nações Unidas. 

Desta forma, no que toca à mobilidade, é importante que haja opções multimodais 

combinadas para o transporte público, partilha do transporte individual e uma 

mobilidade cada vez mais verde e sustentável, para que se possa ir a qualquer lugar e a 

qualquer hora (Oliveira, 20191). Por outro lado, pretende-se também reduzir a poluição 

atmosférica, minimizando as alterações climáticas. 

 

1.2. Mobilidade  

Viajar/ mover/ deslocar/ aceder, é algo que sempre acompanhou a Humanidade. As 

motivações são de fuga, conquista, aventura, lazer, comércio e busca de melhores 

condições de vida. Contudo, as viagens no passado eram muito mais desconfortáveis, 

inseguras e muito consumidoras de tempo. Ao longo do tempo verifica-se uma 

progressiva melhoria no que toca à mobilidade, mesmo que, na atualidade ainda 

persistam algumas dificuldades, sobretudo relacionados com a sociedade e o ambiente 

(Silva, 2011). 

A temática da mobilidade tem estabelecido uma grande importância na atualidade, 

a que se deve a vários fatores. A revolução industrial ocorrida nos séculos XVIII e XIX 

incrementou profundas mudanças para a sociedade e a economia da época e 

influenciou muito no planeamento e na construção das cidades. A partir do século XIX, 

as cidades cresceram pela chegada de pessoas vindas do meio rural e por causa das altas 

taxas de natalidade e da diminuição da taxa de mortalidade. O número de óbitos baixa, 

devido aos avanços da medicina, ao aumento da oferta de bens alimentares e na 

melhoria das condições de vida da população, proporcionadas pela revolução industrial. 

Desta forma, com o crescimento da população e das cidades, aparecem certos 

problemas, como o da mobilidade, contudo, vão surgindo ideias e propostas para a sua 

resolução.  

 
1 Arquivo de Artigos – Passageiros e Mobilidade em Transportes em Revista. Consultado no dia 25/ 04/ 
2020. Disponível em: < http://www.transportesemrevista.com//Default.aspx?tabid=346&language=pt-
PT>. 
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Com o crescimento urbano, aumentam os subúrbios. Por sua vez, a periferia da 

cidade encontra-se muito dependente do centro da cidade. É nestes subúrbios, que 

passa a concentrar-se muita população, devido ao preço do solo ser mais barato do que 

no centro da cidade. Consequentemente verifica-se grande aumento dos movimentos 

pendulares. Esse é um dos temas centrais da segunda metade do século, quando a 

conflitualidade urbana rebentou com força na vida política e social da maioria dos países 

da Europa e da América, e as mobilizações dos cidadãos se expressam na luta pela 

vivenda, pelo preço dos transportes, pelos serviços urbanos básicos e desportivos (Borja, 

2003). 

A procura do conforto e o aumento da velocidade, a par da melhoria dos 

rendimentos e dos tempos livres dos cidadãos, terão contribuído para o 

desenvolvimento dos meios de transporte individuais em larga escala. Por outro lado, 

há cerca de um século havia dificuldade de circulação nos centros urbanos. A cidade 

abre então as portas ao automóvel contribuindo para o aumento de poluição do ar, 

ruído, insegurança, congestionamento, entre outros problemas. E, se grande parte das 

coletividades podem eventualmente querer abolir o uso automóvel nas suas ruas, pouco 

se tem feito no sentido de cumprir com o princípio de pensar o coletivo urbano de e 

para a sustentabilidade do território (Pacheco, 2006). 

Desta forma, verifica-se que o trânsito cresceu de forma consideravelmente e 

alterou-se bastante nas últimas décadas, sobretudo nas cidades. Atualmente, é uma 

realidade muito diversificada e heterogénea, marcada por uma maior complexidade das 

cadeias de deslocação diária. Estas alterações provocaram um aumento das distâncias a 

percorrer e, além disso, de maior duração, facilitando o aumento da utilização do 

automóvel. Como consequência, nas áreas urbanas mais densas, a rede viária encontra-

se congestionada e, consequentemente, com menos qualidade de vida. Por outro lado, 

a competitividade pelo espaço levou à profusão de barreiras urbanísticas, como por 

exemplo os sinais de trânsito, semáforos, placas toponímicas e os mecos/ pilaretes. Os 

passeios ficam subdimensionados, em contraste com a ampla dimensão do espaço 

utilizado para o automóvel. Com isto, assiste-se a um impedimento no acesso à cidade 

de algumas pessoas, em particular, dos cidadãos com mobilidade reduzida/ 

condicionada. Estes novos paradigmas, resultantes das sociedades contemporâneas em 
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emergência, colocam-se novos desafios quer do ponto de vista da sociedade, quer do 

planeamento urbanístico dos transportes e da comunicação, no âmbito da construção 

de uma cidade segura, justa e acessível para todos (Teles, 2009). 

Ao longo das últimas décadas tem havido também constantes mudanças no que toca 

à mobilidade. Numa primeira fase assistiu-se a um círculo vicioso relativamente à taxa 

de motorização. Uma vez que havia falta de infraestruturas rodoviárias para dar 

resposta ao elevado aumento da utilização do transporte individual, as políticas de 

planeamento concentraram-se na construção de novas infraestruturas rodoviárias 

(maior quantidade de rodovias e maior quantidade de estacionamento nas cidades). Isto 

levou a um aumento ainda maior da taxa de motorização com consequências, sobretudo 

em relação ao ordenamento do território e à política ambiental e energética. Por outro 

lado, a utilização do automóvel, também não é favorável para os cidadãos, uma vez que 

estes têm de investir na manutenção do seu veículo e correm o risco de sofrerem um 

acidente rodoviário. 

Apesar disto, nos últimos anos tem se assistido a uma mudança de mentalidade no 

que toca à mobilidade urbana. A isto deve-se ao aumento da preocupação a ter com o 

meio ambiente. Pretende-se assim reduzir as emissões com efeito de estufa para a 

atmosfera, o que leva a uma aposta na mobilidade suave, com intuito de diminuir a taxa 

de motorização. 

Segundo o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), entende-se por 

mobilidade, a capacidade de deslocação em função das necessidades de cada um e do 

seu interesse de viajar. Os meios de transporte disponíveis e a acessibilidade influenciam 

a mobilidade, assim como as características individuais e o contexto familiar das pessoas 

(I.M.T.).2 

Outra maneira de ver a mobilidade, é considerar que esta pode ser individual e ou 

coletiva. A mobilidade é a conjugação da acessibilidade que é proporcionada às pessoas 

e às mercadorias, com a condição de utilização que estas colocam em função dos seus 

 
2 Guia Para a Elaboração de Planos de Mobilidades e Transportes em Instituto da Mobilidade e dos 
Transportes. Disponível em :<http://www.imt-
ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Planeamento/DocumentosdeReferencia/PacotedaMobilidade/Paginas/Qua
drodeReferenciaparaPlanosdeMobilidadeAcessibilidadeeTransportes.aspx>. 
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próprios recursos ao que se inclui a condição socioeconómica, motorização, 

conhecimentos, preferências, comportamentos, entre outros. Em contexto europeu, a 

gestão da mobilidade está reservada ao conceito de “gestão da procura” de transporte, 

tendo como objetivo principal a sua distribuição de forma equilibrada pelos diferentes 

tipos de oferta. Pretende dar também foco aos modos suaves, ou seja, os transportes 

não motorizados (Stüssi; Babo; Ribeiro, 2011).  

Existem vários indicadores que podem influenciar a mobilidade, sobretudo devido à 

caracterização e localização da população e aos polos geradores/ atractores de viagens. 

Relativamente à caracterização e localização da população, deve-se ter em atenção as 

áreas de residência dos alunos (desde o pré-escolar ao ensino superior), a maior 

concentração de idosos, os rendimentos das famílias e a densidade populacional. 

Quanto aos polos geradores/ atractores de tráfego salienta-se a importância a ter sobre 

a sua localização, assim como a sua acessibilidade e a disponibilidade e a frequência dos 

transportes públicos. 

A mobilidade urbana é condicionante de várias vertentes. Salienta-se a saúde dos 

indivíduos, pois há o efeito da sinistralidade viária e a sua respetiva qualidade de vida. 

A mobilidade urbana acaba por influenciar também no estilo de vida das pessoas, pois 

estas escolhem o seu modo de deslocação, podendo ter impacto ou não na prevenção 

de doenças cardíacas, na obesidade e na depressão. Há certos meios de transporte que 

levam a um maior sedentarismo, nomeadamente os transportes motorizados 

individuais, que promovem um estilo de vida menos saudável. A mobilidade urbana 

afeta também a comunidade, no sentido em que o transporte público reforça a coesão 

social e a integração dos grupos vulneráveis, como por exemplo os idosos e as pessoas 

com mobilidade reduzida. Outra vertente que importa referir, é a economia local, uma 

vez que esta tem a possibilidade de conter uma maior área de influência para a procura 

de emprego e para a atração de pessoas para os comércios de um dado lugar, podendo 

assim facilitar o comércio local, como restaurantes ou cafés. Destaca-se também o 

acesso à habitação de qualidade e a custo acessível, e o melhor acesso aos 

equipamentos coletivos, como por exemplo os de saúde e educativos. Além disso, a 

existência de percursos adaptados ou que promovam a mobilidade suave são favoráveis 

socialmente e têm uma influência favorável na qualidade do ar, diminuindo a propensão 
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para problemas de saúde das pessoas como a asma e as doenças cardiorrespiratórias. A 

isso soma-se os efeitos que têm, para inverter o impacto negativo do trânsito automóvel 

para o aquecimento global e as alterações climáticas, devido às emissões de gases 

poluentes para a atmosfera que auxiliam na subida do nível médio da água dos oceanos 

e na perda da biodiversidade (Louro; Costa, 2019). 

No caso português, alguns municípios em articulação com a APA, detetaram os 

seguintes entraves a uma boa mobilidade: a acessibilidade proporcionada à população 

com mobilidade reduzida; a articulação entre as decisões urbanísticas e as suas 

consequências ao nível da acessibilidade;  a acessibilidade da população aos locais de 

trabalho ou de equipamentos educativos; funcionamento global do sistema de 

transportes coletivos, que por vezes é insuficiente ou até inexistente, sobretudo em 

territórios de baixa densidade populacional; a segurança nos transportes ou nos 

percursos pedonais; o congestionamento de tráfego no(s) acesso(s) ao centro urbano 

ou no próprio centro urbano; e a coordenação entre os vários modos de transporte 

coletivo e a articulação com o transporte individual (Agência Portuguesa do Ambiente, 

2010). 

 

1.3. Acessibilidade  

A acessibilidade é o grau de acesso a um determinado ponto, sendo esse acesso 

definido essencialmente a partir de infraestruturas e serviços. Relativamente às 

infraestruturas, estas dizem respeito, tanto às características físicas do lugar como à 

presença de equipamentos com implicância no sistema de mobilidade. Quanto aos 

serviços, estes dependem da qualidade da oferta multimodal global que neles operam 

e a sua conexão a uma multiplicidade de origens e destinos. À acessibilidade, também 

não de pode negligenciar a capacidade de mobilidade de cada indivíduo. Envolve 

também o estudo do desenho universal e a relação com as pessoas com mobilidade 

reduzida (Teles, 2019).  
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A acessibilidade pode ser também definida como “a capacidade do meio de 

proporcionar a todas as pessoas uma igual oportunidade de uso, de uma forma direta, 

imediata, permanente e o mais autónoma possível” (C.M. Lisboa, 20133). 

Muitas cidades não correspondem às reais necessidades de toda a sua população. O 

espaço público e o edificado têm sido projetados para o “Homem comum”, aquele que 

possui uma boa saúde e uma boa forma física. Porém, são poucos os locais que dispõem 

de acessibilidade e tecnologias de apoio, capazes de responder às necessidades 

especiais das pessoas com deficiência ou incapacitadas ou mesmo para os mais idosos, 

não permitindo desta maneira que todos se desloquem e utilizem os equipamentos de 

forma autónoma e segura. As barreiras arquitetónicas podem limitar a mobilidade para 

boa proporção da população. Por isso, a eliminação destas barreiras constitui-se como 

um desafio prioritário para a inclusão de pessoas com mobilidade reduzida/ 

condicionada (ICVM – Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade, 20204). 

Segundo o Conceito Europeu de Acessibilidade (CEA), especifica que o meio 

edificado engloba edifícios, praças, veículos/ transportes, estacionamento, ruas, áreas 

de recreio para crianças, monumentos, instalações de água/ gás, áreas protegidas onde 

possuam caminhos e alguns serviços, as praias com equipamentos como rampas e 

passadeiras nos areais e alguns serviços que prestam assistência específica. A eliminação 

de barreiras no meio edificado é algo que não foi adequadamente realizado no contexto 

europeu, devido à falta de legislação apropriada e à falta da sua implementação e 

execução. Constitui-se uma área inacessível quando as pessoas com deficiência 

enfrentam obstáculos para superar, prejudicando assim as suas vidas.  De acordo com 

Sagramola, “a acessibilidade tem de ser considerada como uma questão horizontal com 

padrões e normativos vinculativos claros, emanados pela Comunidade Europeia, que 

obriguem a indústria da construção e empreendimentos afins a aceitarem e a adotarem 

os princípios que enformam o design acessível”. A eliminação de barreiras constitui, 

portanto, um benefício não apenas para as pessoas com deficiência, como para todos 

 
3 Câmara Municipal de Lisboa (2013). Plano de Acessibilidade Pedonal de Lisboa. Objetivos e 
Enquadramento (Volume 1). Consultado no dia: 25/ 04/ 2020. Disponível em: 
<https://www.lisboa.pt/cidade/mobilidade/estrategia>. 
4 Certificado da Acessibilidade em Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade (2020). Consultado no dia: 
25/ 04/ 2020. Disponível em: < http://icvm.pt/certificado-de-acessibilidade/#1477844977773-cbcffdbf-
288c >. 
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aqueles que integram a sociedade. Em suma, um espaço físico acessível deve ser 

respeitador, de modo a respeitar a diversidade da sociedade; seguro e saudável, 

estando isento de riscos para todos os utilizadores; compreensível, de modo a que 

possua uma informação clara (com a utilização de símbolos comuns em vários países), 

contendo a disposição dos espaços (deve ser coerente e funcional, evitando-se a 

desorientação e a confusão), e estético (Sagramola, 2003). 

De acordo com as Nações Unidas, a acessibilidade é algo que garanta o igual acesso 

para toda a gente. Não havendo acesso às instalações e serviços encontrados na 

comunidade, as pessoas com deficiência, nunca poderão estar incluídas. Na maioria das 

sociedades, existem muitos obstáculos e barreiras que impedem a acessibilidade das 

pessoas com deficiência. Inclui-se as escadas, a falta de informação em formato 

acessível como por exemplo em braille e linguagem de sinais (NU – Nações Unidas, 2007) 

5. Já a Comissão Europeia alega que a acessibilidade tem de garantir às pessoas com 

deficiência acesso em condições de igualdade com os demais cidadãos, ao ambiente 

físico, aos transportes, aos sistemas e tecnologias da informação e comunicação.  

Todd Litman defende que a acessibilidade se refere à facilidade de alcançar bens, 

serviços, atividades e destinos, que juntamente são chamados de oportunidades. Ou 

seja, por exemplo, as mercearias fornecem acesso a alimentos; as bibliotecas e a 

internet fornecem informações; as infraestruturas rodoviárias, ferroviárias e 

aeroportuárias fornecem acesso aos destinos, e, consequentemente às atividades. 

Existem duas maneiras de poder definir a acessibilidade. A acessibilidade que pode ser 

definida em termos de potencial, ou seja, as oportunidades que poderiam ser 

alcançadas graças ao seu grau de acesso. Por outro lado, a acessibilidade pode ser 

definida em termos de atividade, onde as oportunidades foram alcançadas. Ao 

analisarmos a acessibilidade, pretende-se criar melhores soluções possíveis para as 

pessoas, para a economia das pessoas, para o custo das infraestruturas e para o 

ambiente (Litman, 2012).  

 

5 Accessibility: A guiding principle of the Convention em Nações Unidas (2007). Consultado no dia 20/ 04/ 
2020. Disponível em: <https://www.un.org/esa/socdev/enable/disacc.htm>. 



24 
 

Segundo o Instituto Nacional de Reabilitação, a garantia da acessibilidade constitui 

uma condição fundamental para a qualidade de vida das pessoas, sendo imprescindível 

para o pleno exercício dos direitos e dos deveres que são conferidos a qualquer membro 

de uma sociedade em democracia no exercício da sua cidadania. A acessibilidade, é, 

portanto, um direito universal essencial para um maior reforço do tecido social, para 

uma maior participação cívica de todos aqueles que a integram, e, desta maneira, para 

um aumento crescente da inclusão social e solidariedade no estado social de direito (INR 

– Instituto Nacional de Reabilitação, s.d.)6.  

Contudo, há quatro componentes que podem afetar a acessibilidade: o uso do solo, 

o sistema de transportes, o tempo e a sociedade. Relativamente ao uso do solo, salienta-

se a qualidade, quantidade e a distribuição espacial de oportunidades, ao que inclui os 

empregos, o comércio, os equipamentos de saúde e de lazer. Quanto à componente do 

sistema de transportes, refere-se à inutilidade para um indivíduo ultrapassar a distância 

entre uma origem e um destino usando um determinado modo de transporte. Engloba 

também o tempo total envolvido na deslocação, o seu respetivo custo e outros fatores 

intrínsecos, como a fiabilidade, o conforto e o risco de acidente. Já a componente 

temporal incide sobretudo nas restrições temporais, ou seja, é relativo ao horário de 

funcionamento dos estabelecimentos e ao tempo disponível dos utilizadores para 

efetuarem determinadas oportunidades, como o trabalho e o lazer. Por fim, a 

componente social diz respeito às necessidades e oportunidades das deslocações. 

Envolve a idade, os rendimentos, o nível de instrução e a condição física das pessoas, e 

a disponibilidade dos modos de transporte (Viegas, 2008). 

Por outro lado, salienta-se a existência de quatro perspetivas relativas à 

acessibilidade: infraestruturas, localização, pessoas e utilidade. Relativamente às 

infraestruturas, destaca-se a aplicação de medidas referente aos transportes. Tem 

enfoque por exemplo na velocidade média da rede e no congestionamento de tráfego. 

Quanto às perspetivas de localização considera-se as medidas a atribuir segundo a 

distribuição espacial das oportunidades, tendo a análise da sua localização. Estas 

medidas são utilizadas no planeamento urbano, tendo como medida implícita, o tempo 

 
6 Acessibilidades em Instituto Nacional de Reabilitação (s.d.). Consultado no dia 20/ 04/ 2020. Disponível 
em: <http://www.inr.pt/acessibilidades>. 
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de viagem. Perspetivas quanto à pessoa, centram-se na acessibilidade do indivíduo, 

tendo como elemento orientador o tempo específico efetuado desde a origem ao 

destino. Por fim as perspetivas relacionadas com a utilidade, em que se destaca as 

vantagens económicas que as pessoas podem obter sobre a distribuição das 

oportunidades (Amante, 2017). Estas interpretações relacionadas com a acessibilidade 

ajudam a entender como se encontra o estado de acessibilidade de um determinado 

lugar. 

De acordo com Peter Neumann, a acessibilidade não se trata apenas de uma questão 

de pessoas com deficiência, mas também de uma questão económica. Segundo o estudo 

realizado por ele, mais pessoas viajariam se o destino tivesse melhores condições de 

acessibilidade, não só a hotéis e restaurantes, como no próprio espaço público, 

enquanto espaço de compras, conhecimento turístico, cultural e de serviços. O turismo 

acessível abre as portas, a um extenso universo de pessoas com necessidades especiais, 

séniores e respetivas famílias e amigos que procuram espaços que lhe sejam possíveis e 

acessíveis a todos (Teles, 2014). 

 

1.4. Mobilidade suave e mobilidade sustentável  

1.4.1. Desenvolvimento sustentável e mobilidade 

Nos últimos anos tem havido diversos tratados, convenções e declarações 

internacionais no âmbito das preocupações ambientais, como por exemplo, a Agenda 

21, a Convenção-Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, o Acordo de 

Paris e o Protocolo de Quioto. Eles têm como objetivo de alertar a necessidade de 

alteração dos padrões de comportamento dos vários setores da sociedade, ao que 

também inclui a mobilidade e os transportes. Pretende-se investir em tecnologias 

menos poluentes e sistemas de circulação que reduzam impactes ambientais.  

Estima-se que 95 % das causas do aquecimento global sejam originadas de atividades 

desenvolvidas pelos seres humanos. Sobretudo vindo dos transportes, através da 

queima de combustíveis fósseis. É, portanto, importante minimizar a pegada ecológica 

e carbónica, descarbonizando assim a sociedade e a economia, sendo este um objetivo 

a ter em conta no Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS). Pretende-se assim 

uma necessidade de mudança da sociedade em se deslocar (Silva, 2018).   
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Na Declaração do Rio, conferência organizada pelas Nações Unidas, foi enunciado 

que o transporte sustentável pode reforçar o crescimento económico, bem como 

melhorar a acessibilidade. Os transportes sustentáveis incluem sistemas multimodais de 

transporte que utilizem pouca energia, sobretudo a utilização em massa dos transportes 

públicos, assim como, os transportes não poluentes (Conferência das Nações Unidas 

sobre o Desenvolvimento Sustentável, 2012).  

No âmbito do programa Portugal 2030, clarificou-se alguns objetivos específicos 

relativos à mobilidade. Pretende-se reorganizar o estacionamento nas cidades, 

tornando algumas ruas sem estacionamento automóvel e outras ruas pedonais. Deste 

modo, pretende-se também diminuir o espaço do automóvel nas cidades, de modo a 

promover uma cultura de cidadão multimodal e de aumentar a bioclimitazação do 

espaço público de circulação. 

Segundo a série Política de Cidades – 6, um cidadão multimodal, representa um 

contributo consciente para o ajustamento entre a oferta e a procura dos modos de 

transporte que saiba favorecer o equilíbrio entre as opções individuais e coletivas de 

mobilidade e a livre escolha entre as acessibilidades disponíveis. Desta forma, insere-se, 

portanto, no combate ao congestionamento, à poluição e às alterações climáticas. 

Deverá estar englobado em medidas que comprometam os objetivos sociais de saúde 

pública, ambiente, energia, poupança e a correta utilização de recursos (Stüssi; Babo; 

Ribeiro, 2011).  

A mobilidade suave é considerada como parte importante de uma estratégia de 

desenvolvimento sustentável, em que a Humanidade garanta as necessidades do 

presente, sem comprometer as gerações futuras. Nesse quadro, a mobilidade urbana 

deve beneficiar o desenvolvimento económico das vilas e cidades, assim como a 

qualidade de vida dos seus habitantes, protegendo também o meio ambiente. 

Entende-se por mobilidade suave, como “transportes de velocidade reduzida que 

ocupam pouco espaço, têm pouco impacte na via pública e que não emitem gases para 

atmosfera, como a simples pedonalidade ou a deslocação com recurso a bicicletas, ou 

quaisquer outros similares, encarados como uma mais valia económica, social e 

ambiental” (Resolução da Assembleia da República nº 3/ 2009 in RUXA, 2013:8). O 

desenvolvimento da mobilidade suave, destacando aqui a bicicleta, envolvem as 
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alterações físicas no espaço público, a par das comportamentais dos indivíduos, 

devendo ter em atenção nos planos de mobilidade, a conetividade, a continuidade, a 

segurança, a participação dos dirigentes ao nível local, nacional e comunitário (Neves, 

2013, citado por Peixoto, 2014). 

Os modos suaves podem ser classificados como meios autónomos da mobilidade 

urbana. Por outro lado, os modos suaves são um complemento para todo o tipo de 

sistema intermodal de mobilidade. Para aceder ao transporte público ou ao transporte 

individual, é necessário a utilização do modo pedonal. Estas formas de deslocação são 

essenciais na promoção da igualdade ao acesso das funções urbanas, ao invés das 

soluções apoiadas na utilização do transporte individual, que exclui por exemplo os mais 

desfavorecidos economicamente. A mobilidade suave assume também um papel 

importante no combate aos fatores responsáveis pela degradação da paisagem urbana 

e pela perda da qualidade de vida das populações nos espaços urbanos. Desta forma, as 

infraestruturas para a mobilidade suave devem ser criadas especialmente em função da 

moldura social identificada no território, em função dos seus vastos e diversos 

utilizadores, para atividades turísticas, de recreio e lazer, de maneira a tornar-se uma 

cultura de hábito e de bem-estar físico, mas também para quem realiza o movimento 

pendular, como de casa – trabalho – casa, e casa – escola – casa. Esta distinção de usos, 

faz com que existam dois tipos de infraestruturas destinadas aos modos suaves: uma 

mais integrada em aglomerados urbanos, e a outra que se encontra segregada e 

formatada em “corredores verdes”. Estes corredores devem passar, se possível e de 

preferência em aglomerados urbanos, de forma a estabelecer ligação a áreas de 

atividade diversa, como os equipamentos públicos, os terminais de acesso aos 

transportes públicos, comércio, serviços e zonas residenciais. A integração e a 

articulação de uma rede de modos suaves no sistema urbano, implicarão a adoção de 

dois princípios base: a segregação modal, disponibilizando espaços dedicados para a 

circulação dos peões, normalmente associada à rede estruturante urbana; e a partilha 

de espaços, o que se aplica nomeadamente nos centros históricos e em áreas 

residenciais onde o espaço público é por vezes pequeno, havendo assim a partilha do 

tráfego entre os modos suaves com outros modos de transporte (Silva, 2017). 
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Os principais meios de deslocação da mobilidade suave são a circulação a pé, sendo 

esta integrante e fundamental na mobilidade urbana, sobretudo nas curtas deslocações 

e a bicicleta. Ambos estes modos de deslocação são benéficos para o bem-estar e a 

saúde das populações, assim como, para o meio ambiente.  

1.4.2. Circulação pedonal 

A mobilidade pedonal é fulcral nos centros urbanos, nomeadamente em curtas 

distâncias. Deve-se por isso garantir um espaço vital mínimo que possa permitir as 

deslocações. Outros princípios que devem estar presentes nas infraestruturas pedonais 

são as condições de segurança, rapidez e comodidade para todas as pessoas, 

assegurando uma interligação coerente nos percursos pedonais com a hierarquização 

viária sobretudo nos cruzamentos e garantir uma boa interligação com outros modos de 

transporte (Teixeira, 2014). 

 De acordo com ANSR7, o peão é constituído por pessoas que transitam na via pública 

a pé, por crianças até aos 10 anos que conduzam veículos velocípedes, por pessoas que 

conduzam à mão veículos velocípedes de duas rodas sem carro atrelado, 

motocultivadores sem reboque, carrinhos de mão, carrinhos de bebé, cadeiras de rodas 

para pessoas com deficiência com ou sem motor elétrico, trotinetes, patins ou meios de 

circulação análogos sem motor.   

O planeamento de uma rede pedonal deve requerer uma visão de conjunto, global 

e integrada de qualquer sistema de transportes e das relações que se estabelecem entre 

as deslocações a pé e a envolvente urbana. Deve ter como propósito e atenção, a 

sustentabilidade, a integração e a concertação, assegurando a complementaridade 

entre os diferentes modos de deslocação, entre o planeamento de transportes, o 

ordenamento do território, o desenvolvimento económico, a saúde e a educação, 

garantindo a articulação entre os diferentes níveis de planeamento. Deve considerar 

diretamente os problemas, as necessidades, as expetativas e as oportunidades, 

articulando e negociando soluções entre os diferentes agentes envolvidos entre o setor 

privado, o setor público e a sociedade civil, e devendo também garantir decisões mais 

 
7 Relatório Fevereiro de 2020 em Autoridade Nacional Segurança Rodoviária (ASNR). Consultado no dia: 
24/ 04/ 2020. Disponível em: 
<http://www.ansr.pt/Estatisticas/RelatoriosDeSinistralidade/Pages/default.aspx >. 



29 
 

informadas e conscientes. Um dos intuitos do planeamento urbano é conceber um 

ambiente urbano de qualidade, devendo, portanto, centrar-se nas pessoas e suas 

interações sociais (IMT, 2011).  

A rede pedonal começou a ganhar importância no pós Segunda Guerra Mundial, ao 

incluir-se nos projetos de reconstrução das cidades que estavam destruídas pela guerra. 

Nas cidades europeias a pedonalização ganhou ainda maior relevância com o aumento 

do turismo. As vias pedestres tornaram-se uma constante nos centros urbanos, mas nas 

áreas residenciais, o mesmo não se sucedeu. Isto porque, o encerramento da via para o 

tráfego automóvel, é algo complicado, uma vez que as pessoas costumam guardar o seu 

veículo perto da sua casa e usá-lo diariamente. Isto levou ao aparecimento do conceito 

de shared space introduzido numa cidade holandesa em 1969, pelo engenheiro Hans 

Monderman. Este conceito traduziu-se em retirar da via pública os semáforos, sinais de 

trânsito, passadeiras e linhas de marcação e impor o limite de velocidade mais baixo 

(por norma a 20 km/h). A circulação é regulada por medidas de acalmia de tráfego, com 

design intuitivo, levando o sentimento de insegurança aos condutores, reduzindo assim 

a sua velocidade. Consequentemente, leva à mudança de comportamento dos 

utilizadores da via pública, tornando-a mais segura e social para quem anda a pé. 

Salienta-se ainda que os peões e os ciclistas têm prioridade na via (Ibravea; Sousa, 2015). 

Ocorre assim uma mudança no paradigma da mobilidade. A circulação pedonal passa a 

ter prioridade e maior importância, como ocorria antes da existência dos transportes 

mecânicos.  

1.4.3. Circulação ciclável 

A bicicleta caracteriza-se por ser um meio de transporte não poluente, silencioso, 

económico e acessível para quase todos. Graças à evolução tecnológica, ela tem se 

tornado mais eficiente e cómoda. No que toca à mobilidade urbana, em deslocações até 

5 quilómetros, a bicicleta é regra geral mais rápida do que o automóvel, devido 

sobretudo aos congestionamentos de trânsito. Desta forma, o seu uso diário por 

motivos profissionais ou escolares, ou somente por lazer, não deve ser negligenciado. 

Em muitas cidades europeias, verifica-se o impulsionamento e o desenvolvimento deste 

modo de transporte. Esta promoção, não significa a interdição do uso do automóvel, 

mas sim a redução da sua presença em determinadas áreas. Recentemente tem-se 
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assistido em muitas cidades, incluindo portuguesas, à implementação do Bike-sharing. 

Este serviço, consiste na partilha de uma frota de bicicletas de sistema de aluguer ou 

empréstimo por um determinado período, de modo a aumentar a rotatividade da 

utilização, em que as bicicletas, requisitadas pela autarquia da cidade, ou duma empresa 

que tem contrato com a autarquia, estão distribuídas em vários pontos da cidade. Por 

outro lado, verifica-se também uma educação e formação direcionada aos ciclistas e aos 

condutores de veículos motorizados, sendo isto fundamental, uma vez que sensibiliza e 

impõe maior segurança rodoviária para todos (IMT, 2011). 

 Para que se verifique o sucesso da implementação de ciclovias, ou outras medidas 

de promoção dos modos suaves, é essencial que haja uma consciencialização por parte 

dos planeadores e entidades promotoras de uma rede coerente e contínua dos 

percursos. O planeamento da rede ciclável deverá desenvolver-se à macro como à 

microescala. A escala e as dimensões dos arruamentos onde se encontram estes trajetos 

cicláveis também são fatores que definem o conforto e a segurança, ou seja, nem 

sempre os arruamentos muito largos conferem ambiente “amigável” para os ciclistas e 

os peões (Teles, 2019).  

A rede de ciclovias deve estabelecer a ligação entre importantes equipamentos e 

áreas funcionais da cidade para que opere de forma direta suave e contínua, sem 

desconexões e que sirva o objetivo da deslocação diária. Deve também estar sempre 

conectado com as infraestruturas de transporte coletivo para uma total resolução 

intermodal, podendo-se inclusive prever o transporte de bicicletas nos transportes 

públicos. Quanto à infraestrutura ciclável, considera-se a existência de quatro tipos de 

percursos cicláveis: pista ciclável, corredor ciclável, canal ciclável partilhado com o 

automóvel e a área ciclável partilhada com a circulação pedonal. Relativamente às pistas 

cicláveis, estas devem ter um canal próprio, segregado do tráfego motorizado, de um só 

sentido ou de ambos, contendo separação física do espaço rodoviário e diferenciação 

face aos canais pedonais. Pode encontrar-se na mesma cota da via rodoviária, ou do 

passeio, ou então a uma cota intermédia. A segregação física pode ser efetuada com 

lancis sobrelevados, pilaretes, floreiras ou elementos arbóreos. Os corredores cicláveis 

distinguem-se das pistas cicláveis pela separação visual do espaço rodoviário e não pela 

separação física como ocorre com as pistas cicláveis. Para além disso, os corredores 
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cicláveis devem ser unidirecionais em consonância com os sentidos da circulação 

rodoviária. Os canais cicláveis partilhados com o automóvel são utilizados pela 

circulação das bicicletas compartilhando o tráfego rodoviário. Este tipo de ciclovia é 

sinalizado por sinais de trânsito na horizontal e na vertical. Por fim, a circulação ciclável 

compartilhada com os peões caracteriza-se por possuir um reforço de sinalização 

horizontal e vertical. Segundo dados europeus este tipo de circulação gera muitos 

conflitos entre os ciclistas e os peões. (Teles, 2019). 

Por outro lado, as infraestruturas destinadas para as bicicletas, nomeadamente as 

pistas cicláveis que se encontram próximo dos locais de origem e de destino, podem 

incentivar ao uso da bicicleta. Para além disto, as ciclovias devem incrementar 

segurança, conforto e continuidade (Hull; O´Holleran, 2014). 

Até à data de abril de 2020, existem em Portugal 1 600 quilómetros de percursos 

cicláveis de acordo com o Ciclovia8. 

 

1.5. Legislação portuguesa sobre a acessibilidade 

A história da acessibilidade em Portugal é recente. Ela começou formalmente em 

1997 com o Decreto-Lei nº 123/ 97.  Entre 2003 até 2007, a Associação Portuguesa de 

Planeadores do Território lançou o desafio a todos os municípios portugueses, de modo 

a criar a Rede Nacional de Cidades com Mobilidade para Todos (REDE). Este desafio 

consistia na eliminação de barreiras arquitetónicas. Nos anos de 2008 a 2010, o governo 

português elaborou a primeira geração do Plano Nacional de Promoção da 

Acessibilidade (PNPA), com a influência das políticas europeias e apoio financeiro 

comunitário. Esta geração de planos engloba as temáticas do espaço público, 

arquitetura e edificado, transportes, infoacessibilidade e comunicação. A segunda 

geração dos PNPA surgiu de 2010 a 2013, intitulando-se de Regime de Apoio aos 

Municípios para a Acessibilidade (RAMPA). Estes planos abrangeram todas as 

infraestruturas turísticas visando garantir um turismo acessível, focalizando-se no 

turismo sénior e também nos equipamentos desportivos (Teles, 2014). 

 
8 Ciclovia. Consultado no dia 24/ 04/ 2020. Disponível em: <http://www.ciclovia.pt/>. 
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A existência de barreiras no acesso ao meio físico edificado e às tecnologias da 

informação e das comunicações representa um impacto negativo à qualidade de vida 

dos cidadãos com mobilidade reduzida ou com dificuldades sensoriais. Para a eliminação 

das barreiras é fundamental haver reforço dos laços sociais, para uma maior 

participação cívica de vários setores da sociedade. Desta forma, algumas das finalidades 

do Plano Nacional de Promoção da Acessibilidade são as de aumentar a 

competitividade, criar mais postos de trabalho, reforçar a coesão social e promover o 

desenvolvimento sustentado, para além de incrementar também igualdade para todos 

(Resolução de Conselho de Ministros n.º 9/ 2007, de 17 de janeiro). 

Entende-se que os planos enquadram as medidas estratégicas e ações estruturantes 

de forma a tornar eficientes as intervenções. Por outro lado, os processos, envolvem as 

populações, associações e entidades de forma a inserir dinâmicas municipais e/ou 

regionais capazes de manter este desígnio cívico de integração na agenda de trabalho 

de toda a comunidade (Teles; Silva, 2011). Os planos vão ao encontro do que estabelece 

a Constituição da República Portuguesa de 1976 que atribui ao Estado a obrigação de 

promover o bem-estar e a qualidade de vida da população, assim como a igualdade 

jurídico-formal entre todos os portugueses (alínea d) do artigo 9º). Todos os cidadãos 

têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei, logo, ninguém pode ser 

privilegiado, beneficiado, prejudicado e privado de qualquer direito ou isento de 

qualquer dever, o que engloba qualquer pessoa, independentemente da sua 

ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou 

ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual (artigo 

13º). Relativamente aos cidadãos portadores de deficiência física ou mental, estes 

“gozam plenamente dos direitos e estão sujeitos aos deveres consignados na 

Constituição, com ressalva do exercício ou do cumprimento daqueles para os quais se 

encontram incapacitados”. Para além disso, a Constituição da República Portuguesa 

defende ”uma política nacional de prevenção e de tratamento, reabilitação e integração 

dos cidadãos portadores de deficiência e de apoio às suas famílias, a desenvolver uma 

pedagogia que sensibilize a sociedade quanto aos deveres de respeito e solidariedade 

para com eles e a assumir o encargo da efetiva realização dos seus direitos, sem prejuízo 

dos direitos e deveres dos pais ou tutores” (nº 1 e nº 2 do artigo 71º). Embora a 
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Constituição defenda a igualdade perante todos os elementos da sociedade, na prática 

não se verifica tal ocorrência. A acessibilidade é um dos exemplos de desigualdade, em 

que uma parte da sociedade não tem tanta facilidade a aceder a algo. Desta forma, deve 

haver iniciativas, projetos e planos, que visam minimizar essas desigualdades. 

No Decreto-Lei nº 38/ 2004, da alínea d) do artigo 3º, da Lei de Bases da Prevenção, 

Habilitação, Reabilitação e Participação das Pessoas com Deficiência, especifica a 

promoção de uma sociedade de todos, com a atribuição da eliminação de barreiras e da 

adoção de medidas que visem a plena participação das pessoas com deficiência. A par 

disto, este Decreto-Lei defende que as pessoas com deficiência têm o direito ao acesso 

a todos os bens e serviços da sociedade, de modo a que estas pessoas possuem um 

papel ativo na sociedade (Decreto-Lei nº 38/ 2004, 18 de agosto). 

No ano de 2006 ressalva-se a importante promulgação do Decreto-Lei nº 163/ 2006. 

Nesta legislação esclarece-se que a promoção da acessibilidade constitui um elemento 

fundamental na qualidade de vida das pessoas. É um meio imprescindível para o 

exercício dos direitos que são conferidos a qualquer membro de uma sociedade 

democrática, contribuindo assim para um maior reforço dos laços socias, maior 

participação cívica e, consequentemente para um crescente aprofundamento no Estado 

social de direito. Desta forma, o Estado deve garantir e assegurar os direitos para todas 

as pessoas, incluindo sobretudo as pessoas com necessidades especiais (Decreto-Lei nº 

163/ 2006, 8 de agosto). 

A temática da acessibilidade já tinha sido abordada e regularizada através do 

Decreto-Lei nº 123/ 97. Nesta legislação ficou estipulado normas relativas aos passeios 

e vias de acesso, às passagens de peões, ao edificado, às escadas e rampas e aos 

estabelecimentos desportivos. Pretendia-se desta forma eliminar barreiras urbanísticas 

e arquitetónicas, de modo a melhorar a acessibilidade para todos (Decreto-Lei nº 123/ 

97, 22 de maio). 

O Decreto-Lei nº 163/ 2006 baseou-se no Decreto-Lei nº 123/ 97. Desta forma 

registaram-se certas correções e melhorias em relação à legislação anterior, dotando 

assim de uma maior eficácia sancionatória, aumentando os níveis de comunicação e 

aplicando mais e melhores soluções, tendo em conta a evolução tecnológica, social e 

legislativa. Nesta legislação ficou estabelecido que as áreas urbanizadas devem ser 
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estabelecidas por uma rede de percursos pedonais que sejam acessíveis, coerentes e 

contínuos, proporcionando acesso seguro e confortável para todas as pessoas, a todos 

os pontos relevantes, nomeadamente a habitações, equipamentos coletivos, espaços 

públicos de recreio e lazer, parques de estacionamento, locais de entrada e saída de 

passageiros e paragens de transportes públicos. Esta rede de percursos pedonais inclui 

também passeios, escadas, rampas, passagens de peões à superfície ou desniveladas e 

outros espaços de circulação e permanência de peões. As principais normas 

estabelecidas nesta legislação, relativas ao espaço público exterior, destaca-se a 

dimensão da largura dos passeios devendo ser superior a 1,2 metros ou 1,5 metros9. 

Relativamente às escadas e às rampas na via pública, caso estas superem desníveis de 

0,4 metros, devem possuir corrimão de ambos os lados ou um duplo corrimão central, 

caso a largura da escadaria for superior a 3 metros, ou ainda corrimãos de ambos os 

lados e um duplo corrimão central, caso a largura da escadaria for superior a 6 metros. 

Quanto ao rebaixamento do passeio adjacente às passagens de peões deve ser 

rampeado com uma inclinação não superior a 8 %. Alusivamente ao piso, este deve ser 

estável, durável, firme e contínua, contendo superfícies com cores nem demasiado 

claras nem demasiado escuras, com acabamento não polido. As caldeiras das árvores 

existentes nos percursos acessíveis e situadas ao nível do piso devem ser revestidas por 

grelhas de proteção ou com um separador com uma altura não inferior a 30 centímetros, 

de modo a serem identificados pelas pessoas com deficiência visual (Decreto-Lei nº 163/ 

2006, 8 de agosto). 

 

1.6. Qualidade do espaço urbano  

Atualmente, a nossa paisagem urbana é objeto de vários processos de 

regeneração, resultantes de transformações diversas, como a construção de novas 

extensões urbanas, de novas infraestruturas viárias, de novos equipamentos, ou da 

recuperação de centros históricos, ou antigas zonas industriais. Nesta regeneração 

urbana, que inclui obras no espaço público, promove-se a qualificação estética e 

 
9 Dependendo da hierarquia da via, a dimensão da largura dos passeios pode ser até 1,20 metros, sendo 
este o comprimento mínimo exigido. A dimensão de 1,5 metros de largura destina-se nas vias principais 
e distribuidoras de tráfego. Para a elaboração deste estudo de caso sobre os passeios dos arruamentos 
na Póvoa de Varzim, considera-se a medida mínima de 1,20 metros.  
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simbólica, e a construção de uma nova imagem, ou a valorização da sua identidade 

própria. No entanto, nem sempre essas obras são bem apropriadas ou aceites pelos 

utilizadores, por diversos motivos (Brandão, 2008). 

Quem vive ou trabalha, ou visita a cidade deve exigir certos requisitos, que 

tornam a cidade mais atrativa e apelativa. Os governantes da cidade, assim como os 

planeadores, trabalham em conformidade em prol da melhoria da qualidade de vida 

urbana. Para tal, cada espaço urbano e cada pormenor do espaço físico e das 

infraestruturas urbanas deve ser cuidado de forma a se articular com a cidade. A 

segurança, funcionalidade, questões de estética, design urbano e o bem-estar social, são 

alguns dos componentes que se tem de considerar nos planeamentos urbanos. 

O design urbano significa o design de vilas e cidades, de ruas e dos espaços 

públicos. É um processo colaborativo e multidisciplinar que pretende alterar o ambiente 

físico do espaço urbano. Pode incrementar a arte de contribuir para “fazer” novos 

lugares. O design urbano envolve também o design de edifícios, quarteirões, espaços e 

paisagens, e o estabelecimento de estruturas e de processos que facilitam o 

desenvolvimento (Urban Design Group, 201110). 

Segundo o Manual for Streets (2007), as aldeias, vilas e cidades devem possuir 

certas características em comum. Uma delas é deter personalidade, ou seja, uma 

localidade deve ter uma identidade própria, de modo a que se diferencie das outras 

cidades. Têm de possuir continuidade e descontinuidade, no sentido de se poder 

distinguir entre o espaço público do espaço privado. Deve haver uma boa qualidade do 

espaço público, através da existência de áreas atrativas. A deslocação no espaço público 

deve ser facilitada, ou seja, deter de uma boa acessibilidade e o espaço público tem de 

ser legível, de forma a que um local seja fácil de entender, adaptável e possuir 

diversidade, de forma que a área urbana não se torne monótona.  

Existem 7 princípios fundamentais do design universal, que são: uso equitativo, 

flexibilidade de utilização, utilização simples e intuitiva, informação percetível, 

 
10 What is the Urban Design em Urban Design Group (2011). Consultado no dia 24/ 04/ 2020. Disponível 
em: < http://www.udg.org.uk/about/what-is-urban-design>. 
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tolerância ao erro, esforço físico mínimo, dimensão e espaço de abordagem e utilização 

(Accessibility Training11).  

O design liga-se com o ambiente urbano, elemento fundamental para a 

atratividade de um território, seja para viver, trabalhar ou visitar. A perceção do 

conceito implica uma ampla abordagem conceptual, em vários domínios da sociedade, 

abrangendo as componentes económica, política e de saúde. Este conceito é ainda 

perspetivado por duas vertentes: uma ligada aos aspetos de bem-estar ambiental, que 

engloba a saúde, a segurança pública e o conforto humano; e a outra vertente, ligada 

aos limiares de utilização dos recursos ambientais, que incorpora o espaço físico, 

ecológico, social, económico, político e institucional. O balanço destas duas 

componentes, considera-se como fundamentais numa perspetiva integrada e 

sustentada (Teles, 2018). 

 

1.7. – Urbanismo na Póvoa de Varzim 

A temática do urbanismo surge no final do século XIX e no início do século XX, com 

a necessidade de intervenções a efetuar nas cidades, mediante as consequências da 

revolução industrial, derivado do grande aumento da população causado pelo êxodo 

rural, da persistência da alta taxa de natalidade e da diminuição da taxa de mortalidade, 

derivado das melhores condições de vida e de higiene da população, maior oferta dos 

produtos alimentares e dos avanços da medicina. Contudo surgem problemas nas 

cidades, como a insalubridade e os problemas de habitação e de circulação. A 

maturidade teórica do urbanismo só foi alcançada em meados do século XX. Com o 

decorrer do tempo, o urbanismo ultrapassa largamente a esfera do ordenamento físico-

territorial (ou morfológico), não sendo apenas uma ciência do urbanista ou do arquiteto 

ou do engenheiro. Deve se ter em consideração, a participação da comunidade no 

planeamento, uma vez que a cidade reflete o estado da sociedade, e nela é expressa 

também uma determinada conceção do mundo. De salientar, que o espaço urbano está 

em permanente mudança, e o urbanista precisa compreender esse processo, de modo 

a formular cenários futuros sobre o espaço urbano para conseguir fornecer melhores 

 
11 Inclusive/ Universal Design em Accessibility Training. Consultado no dia 30/ 04/ 2020. Disponível em: 
<http://access.ecs.soton.ac.uk/blog/training/universal-design/>. 
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condições de vida nas cidades. Deste modo, o planeamento urbano e regional, deve 

agrupar as temáticas da habitação, gestão urbana, transporte público, estudos 

ambientais, entre outros elementos (Sociedade Brasileira de Urbanismo12).  

Jane Jacobs (2011) menciona que para uma cidade ser interessante, as suas ruas têm 

de ser interessantes e não monótonas. Deste modo, as ruas são a principal estrutura da 

cidade, e elas devem ser seguras de modo a que, atraia as pessoas para esses espaços.  

A par disto as ruas devem também possuir uma boa segregação entre o espaço público 

e o espaço privado. Por outro lado, deve-se ter também em consideração o centro da 

cidade. Isto porque, se o centro fica deteriorado, afeta também as relações sociais, uma 

vez que as pessoas deixam de ter contacto com o centro, em virtude da falta de 

atividades. Jacobs também afirma que as grandes concentrações de pessoas são uma 

das condicionantes necessárias para o florescimento da diversidade urbana. “Cidades 

vivas, diversificadas e intensas contêm as sementes de regeneração, com energia de 

sobra para os problemas e as necessidades de fora delas”. 

Jordi Borja (2003) alega que as cidades são uma realidade histórico – geográfico, 

sociocultural. Inclui política, uma concentração humana e diversos subúrbios, por norma 

dotado de identidade e com vocação de autogoverno. Na cidade, permanece ao longo 

da história como um território delimitado e uma área significante onde se concentra 

aglomerações populacionais e diversas atividades. As cidades estão em constante 

mudança, quer em termos de estrutura territorial, quer também nas suas formas de 

governação ou organização, como nas culturas e comportamentos urbanos. A cidade é 

historicamente reconhecedora e protetora dos direitos do indivíduo, que devem possuir 

também de uma dimensão coletiva. Se não existirem direitos e deveres coletivos, a 

cidade não existe.  

Atualmente, a maioria das áreas urbanas caracterizam-se por deterem a tendência 

da fragmentação territorial, com zonas articuladas entre si, e outras meio 

marginalizadas, com áreas densas e polivalentes, e outras de baixa densidade e alta 

homogeneidade. A cidade-região urbana é muito complexa e está submetida a 

dinâmicas contraditórias (Borja, 2003). 

 
12 O Urbanismo em Sociedade Brasileira de Urbanismo. Consultado no dia: 23/ 04/ 2020. Disponível em: 
<https://sburbanismo.wordpress.com/apresentacao/o-urbanismo/>. 
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Contextualizando com a urbanização em Portugal, nomeadamente com as 

povoações do Norte de Portugal de meados do século XIX, estas caracterizavam-se por 

norma pela presença de casas de apenas um ou dois pisos, raramente de três pisos. 

Estas casas detinham pouca ventilação e iluminação. Relativamente aos arruamentos, 

estes eram estreitos e ladeados de fachadas grosseiramente alinhadas, raramente se 

encontravam pavimentados, apresentando sulcos resultantes do escoamento das águas 

pluviais e dos despejos domésticos, e ou até de valas rasgadas pelas rodas de carros 

puxados por animais. Poucos eram as ruas que possuíam passeios ou espaço delimitado 

para a circulação dos peões e a iluminação pública não era muito eficaz. Nesta época o 

saneamento básico era raro ou até inexistente. Havia ausência da recolha de lixos, o que 

fazia da cidade um lugar sujo, comparando com as cidades atuais. O abastecimento de 

água era feito a partir de fontes públicas, sendo precário e insuficiente. Os animais 

domésticos vagueavam pelas ruas e as epidemias eram frequentes e muito mais 

gravosas. Dado a existência destes problemas urbanos, a partir de meados do século 

XIX, resultante de vários fatores como a inovação tecnológica e o progressivo 

melhoramento dos materiais, inicia-se em Portugal a transformação dos meios urbanos. 

Com isto, levou a uma melhoria das acessibilidades e posteriormente das trocas 

comerciais, assim como o aumento de circulação de ideias, que permitiu partilhar e 

comparar exemplos de outras urbanizações a serem implementadas de novo, ou então 

melhoradas. Realça-se o Decreto-Lei de 31 de dezembro de 1864 que foi determinado 

que o governo procederia aos melhoramentos nas cidades de Lisboa e do Porto e de 

outros centros urbanos, caso os municípios o exigissem. Foi aplicado um conjunto de 

normas para o espaço urbano, que se salienta a melhoria dos sistemas de esgotos e de 

drenagem dos solos, da tubagem da iluminação pública (a gás) e a exigência de que as 

novas ruas não tenham largura inferior a 10 metros, nem inclinação superior a 7% 

(Fernandes, 2002). 

Relativamente à existência da Póvoa de Varzim é relativamente antiga. A categoria 

de vila foi concedida por foral, pelo rei Dom Dinis em março de 1308. Adquiriu o estatuto 

de município com o foral manuelino, concedido em 25 de novembro de 1514. A sua 

autonomia foi concretizada no reinado de Dom João II, época em que foram construídos 

os paços do concelho.  A concentração de população e tradições piscatórias, assim como 
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a existência de pessoas ligadas ao meio rural, as indústrias e os veraneantes, remontam 

desde o século XVIII (Correia; Pacheco, 1982). 

Foi no século XVI que a urbanização começou a ganhar intensidade na Póvoa de 

Varzim. Destacam-se dois núcleos urbanos. Um de feição mais rural, denominado de 

Varazim de Jusão; e o outro núcleo, de pescadores, localizado mais perto do mar. O 

núcleo piscatório da Póvoa de Varzim caracterizava-se por se encontrar numa área 

aplanada, com malha ortogonal de ruas paralelas e perpendiculares à linha de costa que 

se estende de Norte para Sul. A introdução da via férrea em 1875 nesta povoação teve 

um efeito de barreira, mas incrementou as trocas comerciais e a afluência de 

veraneantes. Em termos de desenvolvimento e melhoramentos urbanísticos, destaca-

se o plano de 1876 que levará a Póvoa de Varzim a ter duas linhas paralelas à linha de 

costa. A primeira linha é o eixo sudeste – noroeste, que corta a Praça do Almada a meio, 

constituído pela estrada municipal da Póvoa de Varzim a Esposende (para norte) e pela 

estrada real nº 30 (para sul). Atualmente este eixo é a atual Estrada Nacional nº13 que 

percorre todo o litoral norte português, fazendo a ligação entre as cidades do Porto e 

Caminha. A segunda linha que ganhou relevância urbanística é o eixo constituído pelos 

arruamentos que se encontram ao longo do areal, onde atualmente se situa a Avenida 

dos Banhos e o Passeio Alegre. O primeiro projeto de melhoramento dos arruamentos 

das imediações da praia é do ano de 1891 e centrou-se na ampliação do Passeio Alegre. 

No entanto, é entre 1893 e 1896 que se projeta com maior folego e alcance a 

requalificação e melhoramento dos arruamentos nas imediações da praia, com aposta 

no desenvolvimento da área balnear da Póvoa de Varzim, onde se incluiu o 

prolongamento e alargamento da Avenida dos Banhos e a Avenida Mouzinho de 

Albuquerque. Nos anos de 1915 e 1916 elaboraram-se alguns projetos no decorrer da 

presidência de David Alves que se focaram sobretudo nas questões de estética das 

fachadas dos edifícios, não tendo havido alterações do plano urbano. Outro ano 

marcante no que diz respeito ao planeamento urbano é 1920, quando o engenheiro 

Ezequiel de Campos apresentou o plano de melhoramentos para melhorar e prolongar 

alguns arruamentos. Ezequiel de Campos considerava o plano urbano da Póvoa de 

Varzim demasiado ortogonal, e por isso propunha introduzir algumas vias diagonais, 

preferencialmente articuladas num plano de estrela. No final do século XIX e início do 
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século XX, o município da Póvoa de Varzim implementou várias iniciativas, numa 

estratégia de embelezamento da cidade que visava a promoção da povoação enquanto 

centro de turismo balnear (Fernandes, 2002).   

Os equipamentos públicos foram e são construídos conforme as necessidades das 

populações e disponibilidade de financiamento. A partir de 1806 foram proibidos os 

enterros nas igrejas em Portugal e a Póvoa de Varzim obtém o seu primeiro cemitério 

público em 1866. Também na segunda metade do século XIX, a Póvoa de Varzim passou 

a possuir um matadouro. Outro equipamento público de referência e de utilização diária 

ou ocasional pela população, são os mercados. O primeiro mercado municipal foi 

finalizado no ano de 1873. Entretanto o mercado muda de sítio, e é inaugurado em 1904 

no local onde atualmente se encontra, à beira da Praça Marquês de Pombal. Com o 

aumento das competências e a afirmação do poder municipal a seguir à implantação da 

República fez aumentar o investimento no que toca aos equipamentos de administração 

concelhia (paços concelhios). Contudo, desde o final do século XVIII que a Póvoa de 

Varzim possui a Câmara Municipal, tendo havido grandes reparações na segunda 

metade do século XIX e em entre 1908 e 1910 (Fernandes, 2002). 

Entre os anos 30 e 60 do século XX regista-se um desenvolvimento urbanístico o que 

leva à atribuição de estatuto de cidade à Póvoa de Varzim em 1973. No final da década 

de 1970 e ao longo da década de 1980, iniciou-se um processo acelerado de 

transformação urbanística, sendo esta dominada pela promoção imobiliária. Verifica-se 

o processo de gentrificação, com a saída da população do Bairro Norte, para o espaço 

livre a sul da cidade, nas Caxinas e Poça da Barca, acabando por se ligar 

urbanisticamente a cidade da Póvoa de Varzim com a cidade de Vila do Conde. 

Entretanto, torna-se uma cidade de serviços, não sendo considerado como uma cidade 

dormitório em relação ao Porto, em contraste com outras áreas urbanas da área 

metropolitana do Porto. 

O Plano Diretor Municipal (PDM) da Póvoa de Varzim (2014), documento que serve 

de referência para a elaboração dos demais planos municipais e outras intervenções 

setoriais, considera esta cidade como um dos 24 polos atrativos da Região Norte de 

Portugal, abrangendo uma área de influência de mais de 100 000 habitantes. Esta 

polaridade resulta nomeadamente das relações nascente/ poente, correspondente ao 
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forte atrativo exercido pela cidade enquanto principal estância balnear da Região Norte 

e de lazer, sobre o Vale do Ave. Em termos de mobilidade, o PDM revela grande 

relevância da relação que estabelece com o município vizinho Vila do Conde, com uma 

troca diária de 3 000 pessoas. 

Em termos regionais, a Póvoa de Varzim localiza-se na Área Metropolitana do Porto 

(AMP). Importa por isso entender a interligação que a Póvoa de Varzim tem com as 

outras cidades da AMP, nomeadamente Vila do Conde, Maia, Matosinhos e Porto, e com 

outras cidades que não fazem parte da AMP como por exemplo Barcelos, Vila Nova de 

Famalicão e Braga. A Póvoa de Varzim não se encontra isolada das outras cidades, 

apesar desta cidade não carecer de dependência de outra cidade.  De facto, cada vez 

mais vivemos em “cidades sem confins, palimpsestos complexos onde cascos históricos, 

subúrbios massificados ou de luxo, interstícios rurais, cidades de média dimensão ou 

parques naturais se articulam entre si no quadro de dinâmicas urbanas de extensão 

geográfica muito diversificada” (Ferrão, 2003).  

Apesar da Póvoa de Varzim localizar-se na AMP, esta cidade possui uma certa 

autonomia, não se encontrando dependente de outra cidade, nomeadamente do Porto. 

Possui de certas vantagens e fatores para que assim o determine. “A Póvoa de Varzim e 

Espinho, após o fim de um período dourado de desenvolvimento turístico associado à 

praia e aos equipamentos de jogo e lazer, redefinem hoje as suas centralidades, 

encontrando no ferroviário e no industrial, elementos polarizadores da construção de 

uma imagem e da redefinição de uma posição historicamente marcada por múltiplas 

interdependências e um elevado grau de autonomia face ao Porto” (Fernandes, 2000). 

Por outro lado, “a Póvoa piscatória, industrial e balnear, transforma-se e qualifica-se, 

assumindo uma complementaridade com Vila do Conde, cidade territorialmente 

contígua, que permite projetar-se no território nacional e na Galiza, como espaço 

agradável à visita e uma permanência turística, detentora de uma importante oferta 

comercial, concentrada na Rua da Junqueira, e de um interessante centro monumental 

na imediata proximidade” (Fernandes, 2000). 

De acordo com Plano de Urbanização (PU) da Câmara Municipal Póvoa de Varzim, 

este propõe a divisão da cidade em 11 partes segundo as suas características morfo-

tipologicas similares. A área A Ver-o-Mar e Giesteira predomina as zonas industriais e as 
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zonas residenciais; no Parque da Cidade, predomina o lazer; em Barreiros/ Moninhas, 

predomina os equipamentos; no Centro da cidade, os bens e serviços; e finalmente o 

Bairro Sul, Bairro Norte, Agro-Velho, Matriz/ Mariadeira, Gandara e Argivai predomina 

as zonas residenciais (Cunha, 2009).  
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2.  Caracterização da Póvoa de Varzim 

2.1. Enquadramento geográfico 

A área de estudo localiza-se na cidade da Póvoa de Varzim. O concelho da Póvoa 

de Varzim, pertence ao distrito do Porto, à NUT I13 de Portugal Continental, à NUT II da 

Região Norte e à NUT III da Área Metropolitana do Porto (AMP). Este concelho encontra-

se limitado a Norte pelos concelhos de Esposende e de Barcelos (distrito de Braga), a 

Este pelo concelho de Vila Nova de Famalicão (distrito de Braga), a Sul pelo concelho de 

Vila do Conde (distrito do Porto) e a Oeste é banhado pelo Oceano Atlântico. O concelho 

da Póvoa de Varzim possui 82,2 Km2 (corresponde a 4,02 % da superfície da área 

metropolitana do Porto e a 0,08 % da superfície de Portugal). No ano de 2011, este 

concelho exportou maior quantidade de bens, do que aqueles que foram importados 

(Portal.AMP14).  

Com a reforma administrativa de 2013, o concelho passou a contar com 7 

freguesias: Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai; A Ver-o-Mar, Amorim e Terroso; 

Aguçadoura e Navais; Estela; Laúndos; Rates; e Balasar.  

Com a utilização do software do Google Maps, verificou-se que a cidade mais 

próxima, Vila do Conde, encontra-se a apenas 4 quilómetros. Importa referir ainda, que 

a cidade da Póvoa de Varzim se localiza a 23 quilómetros da cidade de Esposende, a 31 

quilómetros de Barcelos, a 34 quilómetros do centro do Porto e de Vila Nova de 

Famalicão, a 44 quilómetros de Braga, a 46 quilómetros de Viana do Castelo e a 345 

quilómetros de Lisboa. 

 

2.2. Evolução demográfica: população residente e contextualização 

regional e nacional 

Nas últimas décadas tem se assistido a um envelhecimento populacional em 

Portugal, ao qual, o município da Póvoa de Varzim, não o é alheio. Segundo os dados do 

 
13 O acrónimo NUT (NUTS), significa “Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos”. É um 
sistema hierárquico de divisão do território em regiões, criado pelo Eurostat no início dos anos 70 e visa 
a harmonização das estatísticas dos vários países em termos de recolha, compilação e divulgação de 
estatísticas regionais. Subdivide-se em 3 níveis: NUTS I, NUTS II e NUTS III. (Fonte: O que são NUTS? em 
Pordata. Disponível em: < https://www.pordata.pt/O+que+sao+NUTS>. Consultado no dia: 3/ 06/ 2020). 
14 Portal da Área Metropolitana do Porto. Caracterização da AMP: Póvoa de Varzim. Disponível em: 
<http://portal.amp.pt/pt/4/municipios/pvarzim>. 
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Instituto Nacional de Estatística (INE) com os dados apresentados na tabela 1, nos 

censos de 2001, havia em Portugal 1 693 493 pessoas com 65 anos ou mais anos. Nos 

censos de 2011, este valor passou para 2 010 064 pessoas. Por outro lado, apesar do 

aumento populacional entre os anos de 2001 a 2011 de ser cerca de 210 mil pessoas, 

verifica-se uma diminuição da população dos 0 aos 24 anos. No ano de 2001 havia 

1 656 602 pessoas com idades compreendidas entre os 0 aos 14 anos e 181 396 pessoas 

entre os 15 aos 24 anos. Em 2011 as classes etárias dos 0 aos 14 anos e dos 15 aos 24 

anos, passaram a ter 1 572 329 e 1 147 315 pessoas, respetivamente. De destacar ainda, 

que em 2001 havia mais população entre os 0 aos 14 anos do que população idosa. No 

entanto, esta situação alterou-se nos censos de 2011, ou seja, passou a haver mais 

população com 65 e mais anos, do que população com idade entre os 0 aos 14 anos. 

 Esta evolução demográfica verificada em Portugal, é semelhante ao da Póvoa de 

Varzim, tanto na sua cidade como no seu município. O número de idosos no concelho 

da Póvoa de Varzim aumentou entre 2001 e 2011, de 7 127 pessoas com 65 e mais anos 

para 9 492 pessoas com 65 e mais anos. Relativamente à população jovem, esta diminui 

de 12 081 pessoas com idade inferior aos 15 anos, para 10 417 pessoas com idade 

inferior aos 15 anos. Embora nos censos de 2011 demonstre que no concelho da Póvoa 

de Varzim tenha ainda mais população entre os 0 aos 14 anos do que população mais 

idosa, ao contrário do que acontece com a generalidade dos municípios portugueses, a 

tendência é para que a população idosa aumente e supere a população jovem. A isto 

deve-se ao facto de a população jovem ter vindo a diminuir no concelho e ao 

envelhecimento populacional, conforme se observa nos dados da tabela 1. 

Quanto à população entre os 25 aos 65 anos, aumentou entre 2001 e 2011 em 

Portugal, na Grande Porto e no concelho da Póvoa de Varzim assim como na sua 

freguesia. 

No total da população residente, em 2001, havia em Portugal 10 356 117 

habitantes, na Grande Porto 1 260 680 habitantes, no concelho da Póvoa de Varzim 

63 470 habitantes e na freguesia da Póvoa de Varzim 27 810 habitantes. Comparando 

com os valores de 2011, verifica-se um acréscimo de população em todas as unidades 

geográficas em análise, exceto no concelho da Póvoa de Varzim em que se verificou uma 

quebra ligeira de 0,1% da população entre 2001 e 2011. Em 2011 havia em Portugal 
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10 562 178 habitantes, na Grande Porto 1 287 282 habitantes e na freguesia da Póvoa 

de Varzim 28 420 habitantes.  

Tabela 1 - População residente por grupos etários em 2001 e 2011  

Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2011 

Atualmente, verifica-se em Portugal uma enorme assimetria entre o interior do 

país e o litoral. O interior identifica-se como um território de poucas oportunidades de 

emprego (sobretudo emprego qualificado), onde existem menos investimentos em 

comparação com o litoral, menor atração de turistas, menos infraestruturas rodoviárias 

e ferroviárias, assim como, equipamentos públicos (centros de saúde, escolas e 

tribunais). Sendo também o interior do país mais característico de população rural, faz 

com que essa população se dirija para as áreas mais urbanas, nomeadamente para 

cidades do litoral, ocorrendo assim o êxodo rural. Em alternativa a esta opção, muitas 

pessoas vão para o exterior do país (emigração), o que foi bastante vulgar no século XX, 

assim como nos anos da crise económica de 2008/ 2009 a que veio a afetar também 

Portugal e que forçou posteriormente a muitos portugueses a emigrarem para outros 

 
15 O Grande Porto era uma unidade administrativa que existiu até ao ano de 2013. Continha os mesmos 
concelhos da atual Área Metropolitana do Porto, exceto os concelhos pertencentes à antiga região Entre 
Douro e Vouga, que são Oliveira de Azeméis, Vale de Cambra, Arouca, São João da Madeira e Santa Maria 
da Feira. Como tal, e uma vez que certos dados do INE são remetentes aos últimos censos realizados no 
país (2011), a unidade administrativa a nível regional a utilizar é o Grande Porto, uma vez que é onde se 
encontra inserido o município da Póvoa de Varzim. 

Anos Área geográfica Total 0 - 14 anos 15 - 24 anos 25 - 64 anos 65 e mais anos 

2001 

Portugal 10 356 117 1 656 602 1 479 587 5 526 435 1 693 493 

Grande Porto15 1 260 680 205 776 181 396 707 916 165 592 

Póvoa de Varzim 
(concelho) 

63 470 12 081 10 231 34 031 7 127 

Póvoa de Varzim 
(freguesia) 

27 810 4 886 4 186 15 286 3 452 

2011 

Portugal 10 562 178 1 572 329 1 147 315 5 832 470 2 010 064 

Grande Porto 1 287 282 191 683 139 623 742 443 213 533 

Póvoa de Varzim 
(concelho) 

63 408 10 417 7 656 35 843 9 492 

Póvoa de Varzim 
(freguesia) 

28 420 4 363 3 336 16 105 4 616 
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países, nomeadamente europeus. A agravar a isto, a população portuguesa encontra-se 

envelhecida, e com tendência para se acentuar. Consequentemente, verifica-se nos 

últimos anos perda de população em Portugal, o que é mais acentuado e evidente no 

interior do país. Ao invés do litoral, mais especificamente nas áreas metropolitanas de 

Lisboa e do Porto, em que se assiste a um ligeiro aumento da população, derivado 

sobretudo do aumento do número de imigrantes.  

 A Póvoa de Varzim, pertencente à Área Metropolitana do Porto (AMP), é um dos 

municípios em que obteve um crescimento da sua população nos anos de 2017 e de 

2018, tal como aconteceu no total da AMP, segundo as estimativas do INE, apesar do 

saldo natural ser negativo (verifica-se mais óbitos do que nascimentos). Estes aumentos 

populacionais verificados devem-se ao saldo migratório positivo, ou seja, há maior 

entrada de imigrantes, do que a saída de emigrantes. Entre os anos de 2011 a 2018 

verifica-se perda da população na Póvoa de Varzim, AMP e em Portugal devido 

sobretudo ao saldo natural negativo e ao saldo migratório negativo registado entre 2011 

até 2016 (Tabela 2).  

Outra informação a destacar é o facto de a taxa de crescimento efetivo ser maior 

na maioria dos anos em análise (2011-2018), na Póvoa de Varzim do que no restante da 

AMP. Em 2018, a população do concelho da Póvoa de Varzim era de 62 510 habitantes, 

enquanto que na AMP era de 1 722 374 habitantes e em Portugal a população foi de 

10 276 617 habitantes. 

 Salienta-se ainda que nas três áreas analisadas (Portugal, AMP e concelho da 

Póvoa de Varzim) obtiveram a sua maior perda de população entre os anos de 2012 a 

2014. Estes anos correspondem com o pico da crise económica ocorrido em Portugal. 

Caracterizou-se pela baixa taxa da natalidade e pelo aumento significativo da emigração. 

 



47 
 

Tabela 2 - Saldo migratório, saldo natural, variação da população e taxa de crescimento efetivo 
(%) em Portugal, na AMP e no concelho da Póvoa de Varzim nos anos de 2011 a 2018 

Fonte: INE, Indicadores demográficos 

 O concelho da Póvoa de Varzim apresenta-se como um dos poucos municípios 

portugueses que são capazes de atrair população. A sua favorável localização geográfica 

é uma boa razão para o sucedido. Esta cidade localiza-se no litoral norte de Portugal, 

mais especificamente, no norte da Área Metropolitana do Porto (AMP). Encontra-se 

próximo de grandes zonas industriais como por exemplo o Vale do Ave, o que faz com 

que haja maiores oportunidades de trabalho. Para além disso, encontra-se próximo de 

municípios com muita população, em que se destaca dentro da AMP, os concelhos do 

Porto, Matosinhos, Vila do Conde e Maia; e fora da AMP, destacam-se os concelhos de 

Viana do Castelo, Barcelos, Braga e Vila Nova de Famalicão. Com isto, para além de 

incrementar maior mobilidade entre estes concelhos, permite também a busca por uma 

Área geográfica  
Período de referência 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Saldo migratório 

Portugal - 24 331 - 37 352 - 37 352 - 30 056 - 10 481 - 8 348 4 886 11 570 

Área 
Metropolitana 

do Porto 
- 3 679 - 8 444 - 8 444 - 8 052 - 6 371 - 3 208 2 344 5 172 

Póvoa de 
Varzim 

- 89 - 276 - 276 - 258 - 180 - 178 54 154 

Saldo natural 

Portugal - 5 992 - 17 757 - 23 756 - 22 423 - 23 011 - 23 409 - 23 432 - 25 980 

Área 
Metropolitana 

do Porto 
1 595 - 250 - 1229 - 1 577 - 1 365 - 1 389 - 1 663 - 2 500 

Póvoa de 
Varzim 

110 54 -20 - 34 - 5 0 -22 -20 

Variação da 
população  

Portugal - 30 323 - 55 109 - 59 988 - 52 479 - 33 492 - 31 757 - 18 546 - 14 410 

Área 
Metropolitana 

do Porto 
- 2 084 -  8 694 - 9 314 - 9 629 - 7 736 - 4 597 681 2 672 

Póvoa de 
Varzim 

21 - 222 - 283 -292 - 185 - 178 32 134 

Taxa de crescimento 
efetivo (%) 

Portugal - 0,29 - 0,52 - 0,57 -0,50 - 0,32 - 0,31 -  0,18 - 0,14 

Área 
Metropolitana 

do Porto 
- 0,12 - 0,50 - 0,53 -0,55 - 0,45 - 0,27 0,04 0,16 

Póvoa de 
Varzim 

 0,03 - 0,35 - 0,45 - 0,46 - 0,30 - 0,29 0,05 0,21 
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melhor habitação para residir, o que poderia vir a ser o concelho da Póvoa de Varzim. 

As boas acessibilidades ajudam também a explicar a atração demográfica a este 

município. Possui de uma rede de autoestradas bastante boa e acessível (A 28 e A 7) e 

em termos da ferrovia há o metro do Porto que facilita os movimentos pendulares entre 

esta cidade com outras cidades da AMP, sobretudo com o Porto. Para além disso, 

encontra-se próximo de grandes infraestruturas públicas, que neste caso refira-se o 

aeroporto Francisco Sá Carneiro e o porto de Leixões. 

Por outro lado, a Póvoa de Varzim é uma das estâncias balneares mais 

concorridas do norte do país, fazendo desta forma atrair milhares de pessoas para esta 

cidade, podendo chegar a triplicar a quantidade de pessoas que por norma a cidade 

possui.   

No que diz respeito à evolução demográfica nas freguesias do concelho poveiro, 

salienta-se a perda de população, entre os Censos de 2001 aos Censos de 2011, de certas 

freguesias, que neste caso são Rates, Navais, Laúndos, Estela, Argivai, Amorim, 

Aguçadoura e A Ver-o-Mar. Por outro lado, as freguesias que registaram crescimento 

populacional entre os anos de 2001 a 2011 são Terroso, Póvoa de Varzim, Beiriz e Balasar 

(Gráfico 1). A freguesia que possui menor população é Navais, enquanto que a Póvoa de 

Varzim e A Ver-o-Mar são as freguesias que detêm maior população (figura 1). 
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Gráfico 1 - População residente nas freguesias da Póvoa de Varzim  

 

Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2011 

 

Figura 1- Mapa populacional das freguesias da Póvoa de Varzim (antes da reorganização 
administrativa de 2013) em 2011 
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2.3. Densidade populacional  

A população no concelho da Póvoa de Varzim concentra-se sobretudo no litoral 

e sul do concelho.  

A densidade populacional do concelho da Póvoa de Varzim é bastante superior à 

média da densidade populacional de Portugal, como se verifica na tabela 3. Em 2011, 

Portugal registava uma densidade populacional de 114,5 habitantes por quilómetro 

quadrado, enquanto que o concelho da Póvoa de Varzim possuia uma densidade 

populacional de 771,3 habitantes por quilómetro quadrado. As freguesias do concelho 

com menor densidade populacional são Estela, Balasar e Laúndos. Por outro lado, as 

freguesias que apresentam maior densidade populacional são a Póvoa de Varzim, A Ver-

o-Mar e Aguçadoura.  

Tabela 3 – Densidade populacional em Portugal, na Grande Porto, no concelho da Póvoa de 
Varzim e nas suas respetivas freguesias no ano de 2011 

Área geográfica Densidade populacional 

Portugal 114,5 

Grande Porto 1 580 

Póvoa de Varzim (concelho) 771,3 

A Ver-o-Mar 1 686 

Aguçadoura 1 174,2 

Amorim 582,1 

Argivai 762,9 

Balazar 219,1 

Beiriz 756,8 

Estela 198,1 

Laúndos 241 

Navais 408,9 

Póvoa de Varzim 5 808,1 

Rates 180,3 

Terroso 376,5 

Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2011 

 



51 
 

2.4. Grupos de mobilidade reduzida 

2.4.1. População que possui mobilidade condicionada 

A população idosa, assim como as crianças, as grávidas e pessoas com 

deficiência, inserem-se no grupo de pessoas com mobilidade reduzida/ condicionada. 

“Do conjunto das pessoas com necessidades especiais fazem parte pessoas com 

mobilidade condicionada, isto é, pessoas em cadeiras de rodas, pessoas incapazes de 

andar ou que não conseguem percorrer grandes distâncias, pessoas com dificuldades 

sensoriais, pessoas cegas (e com deficiências ao nível da visão) ou surdas (e com 

deficiências ao nível da audição), e ainda aquelas que, em virtude do seu percurso de 

vida, se apresentam transitoriamente condicionadas, como as grávidas, as crianças e os 

idosos” (Decreto-Lei nº 163/ 2006, 8 de agosto). Assim sendo, deve-se atender às suas 

necessidades, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, que acaba também 

por influenciar positivamente a toda a sociedade. 

Na tabela 4 estão apresentados os dados relativos ao índice de dependência total 

em Portugal, na Grande Porto e no concelho da Póvoa de Varzim. Verifica-se um 

aumento do índice entre 2001 e 2011 nas três áreas geográficas analisadas. Índice de 

dependência total significa a “relação entre a população jovem e idosa e a população 

em idade ativa, definida habitualmente entre os 0 e os 14 anos conjuntamente com as 

pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre 

os 15 e os 64 anos” (INE16). Embora a população jovem esteja a diminuir ao longo das 

últimas décadas, assiste-se em simultâneo a um grande aumento da população 

envelhecida o que leva ao aumento do índice de dependência total. No caso do concelho 

da Póvoa de Varzim, este município possui um índice total de dependência inferior ao 

registado em Portugal, em ambos os anos mencionados na tabela 4.  

 

 

 

 

 
16 Instituto Nacional de Estatística. Consultado no dia: 6/ 6/ 2020. Disponível em: < 
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/3262?modal=1 >. 
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Tabela 4 - Índice total de dependência em Portugal, na Grande Porto e no concelho da Póvoa 
de Varzim, nos anos de 2001 e 2011 

Área geográfica 
Anos 

2001 2011 

Portugal 47,8 51,3 

Grande Porto 41,8 45,9 

Póvoa de Varzim 43,4 45,8 

Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2011 

2.4.2. Índice de envelhecimento 

 Uma das características das dinâmicas demográficas que é comum em 

praticamente todo o continente europeu, é o envelhecimento populacional. De acordo 

com a Comissão das Comunidades Europeias (2009), estima-se que em 2060 a média de 

idades da população europeia aumente mais de 7 anos em relação ao ano de 2009 (data 

de elaboração do estudo), e que o número de pessoas com idade igual ou superior a 65 

anos represente 30% da população. Apesar de geralmente a população jovem efetuar 

mais viagens que a população idosa, há a tendência de os idosos realizaram mais 

deslocações. Prevê-se assim, que esta tendência se mantenha e seja reforçada, devido 

às melhores condições de saúde, ao aumento de opções de viagem, ao que engloba o 

seu conforto e segurança, e a um aperfeiçoamento das competências em línguas 

estrangeiras.  

Portugal não é exceção a este agravante do envelhecimento populacional, aliás, 

o país encontra-se incluído num dos países mais envelhecidos da Europa. A população 

da Póvoa de Varzim não está alheia a este acontecimento. Entende-se por índice de 

envelhecimento, o “número de pessoas com 65 e mais anos, por cada 100 pessoas 

menores de 15 anos. Um valor inferior a 100 significa que há menos idosos do que 

jovens” (Pordata). E apesar de este índice de envelhecimento no concelho da Póvoa de 

Varzim ser inferior do que o registado em Portugal e na Grande Porto, este tem vindo a 

aumentar ao longo das últimas décadas como se evidencia na tabela 5. Em 1993 havia 

em Portugal, 78,8 pessoas com 65 e mais anos, por cada 100 pessoas com idade inferior 

a 15 anos, enquanto que no concelho da Póvoa de Varzim, nesse mesmo ano, havia 44,9 

idosos por cada 100 pessoas com menos de 15 anos. Estes valores aumentam em 2001 
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e em 2011, tanto em Portugal, como no concelho da Póvoa de Varzim. Passou a haver 

136 e 97,5 pessoas com 65 e mais anos, por cada 100 pessoas com idade inferior a 15 

anos em Portugal e no concelho da Póvoa de Varzim, respetivamente.  

Tabela 5 - Índice de envelhecimento em Portugal, na Grande Porto e no concelho da Póvoa de 
Varzim, em 1993, 2003 e 2013 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, estimativas anuais da população residente 

A tendência indica para que nos próximos anos, a população envelhecida 

continue a aumentar. Segundo as projeções da população apresentadas pelo INE, 

haverá em Portugal um índice de envelhecimento entre os 242,6 a 370,5 pessoas com 

65 e mais anos, por cada 100 pessoas com idade inferior a 15 anos. 

A população idosa é caracterizada por deslocar-se mais lentamente e de ter 

maior tempo de reação, devido à perda de reflexos. A audição e a visão podem estar 

afetadas, bem como a memória e a capacidade de raciocínio, limitando a sua perceção 

do ambiente rodoviário, o que pode levar a acidentes ou quedas graves durante as 

deslocações. Recorrem, sobretudo, à circulação pedonal e ao transporte público para se 

deslocarem, uma vez que deixam de ter a alternativa do automóvel. Durante o período 

noturno sentem-se inseguros, especialmente em locais com fraca iluminação e pouca 

vivência urbana (IMT, 2011). 

2.4.3. Pessoas portadoras de deficiência 

A maioria do planeamento realizado durante muitos séculos foi feita por e para 

o Homem denominado de “normal”. Ou seja, muitas das construções que temos na 

atualidade não estão propícias e acessíveis para todas as pessoas, sobretudo para as 

crianças, para os idosos e para as pessoas que possuem alguma deficiência. Este último 

grupo de pessoas, podem ser portadoras de deficiência: auditiva, visual, motora/ física, 

mental, paralisia cerebral, entre outras deficiências. Independentemente da sua idade, 

afetam a sua mobilidade. Podem recorrer a instrumentos de apoio como a cadeira de 

Área geográfica 
Anos 

1993 2003 2013 

Portugal 78,8 105,5 136 

Grande Porto 60,4 84,6 124,3 

Póvoa de Varzim 44,9 62,3 97,5 
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rodas, bengalas e muletas para se deslocarem, e têm uma perceção limitada do que se 

passa à sua volta. Apesar das suas limitações, deve-se garantir a sua acessibilidade a 

qualquer parte da cidade, contribuindo assim, a sua integração na sociedade (IMT, 

2011). Para tal, deve-se ter em atenção todos os obstáculos presentes que se encontram 

na via pública, no edificado, nos transportes, na informação e comunicação e na info-

acessibilidade que podem condicionar a sua mobilidade. 

 No concelho da Póvoa de Varzim verifica-se que 6,6 % do total da sua população 

possui algum tipo de deficiência. Esta taxa de deficiência é algo superior à taxa de 

deficiência apresentada por Portugal (6,1%). No caso do concelho da Póvoa de Varzim, 

as pessoas que possuem deficiência motora/ física (1,59%) e os com deficiência visual 

(1,91%) são os que detêm maior proporção do total da população residente, no que toca 

ao tipo de deficiência (tabela 6).  

Tabela 6 – População residente com deficiência em Portugal, na Área Metropolitana do Porto 
e no concelho da Póvoa de Varzim, em 2001 

Fonte: Pordata, X e XIV Recenseamentos Gerais da População. Disponível em: <https: 

www.pordata.pt>. Consultado no dia: 29/ 01/ 2020 

No que toca às freguesias do concelho da Póvoa de Varzim, verifica-se que em 

2001, as freguesias de Rates, Navais e Terroso, eram as freguesias que possuíam maior 

taxa de deficiência, como está evidenciado na tabela 7. 

 

 

 

Área 
geográfica 

Total Auditiva Visual Motora/ física Mental 
Paralisia 
cerebral 

Outras 
deficiências 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Portugal 636 059 6,1 84 172 0,81 163 569 1,58 156 246 1,51 70 994 0.69 15 009 0,14 146 069 1,41 

Área 
Metropolitana 

do Porto 
104 649 8,3 14 036 1,11 28 712 2,28 23 474 1,86 11 872 0,94 2 702 0,21 23853 1,89 

Póvoa de 
Varzim 

4 192 6,6 523 0,82 1 218 1,91 1 008 1,59 476 0,75 93 0,15 874 1,38 



55 
 

Tabela 7 – Taxa de deficiência da população residente em Portugal, no concelho da Póvoa de 
Varzim e nas suas respetivas freguesias, em 2001 

Área geográfica Taxa de deficiência (%) 

Portugal 6,1 

Póvoa de Varzim (concelho) 6,6 

A Ver-o-Mar 6,2 

Aguçadoura 5,8 

Amorim 7,2 

Argivai 7,3 

Balazar 7,3 

Beiriz 6,9 

Estela 6,9 

Laúndos 7 

Navais 7,5 

Póvoa de Varzim 6,2 

Rates 7,7 

Terroso 7,4 

Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2011 

Na tabela 8 estão apresentadas algumas das principais dificuldades sentidas pela 

população. Verifica-se que o problema de saúde mais comum na população é o de ver. 

Realça-se que no concelho da Póvoa de Varzim 6,72 % não consegue ver bem, e 0,21 % 

não conseguem mesmo ver. O problema da deslocação é a seguinte dificuldade que tem 

maior relevância e proporção de pessoas que possuem esta dificuldade. Neste concelho 

6,91 % da população possuem dificuldades em conseguir caminhar ou subir degraus, e 

0,9 % não conseguem mesmo executar estas tarefas. Para além destas dificuldades há 

pessoas com dificuldades de audição e com a memória/ concentração. Todas as 

dificuldades referidas devem-se ter em conta, auxiliando estas pessoas, de modo a 

facilitar a superarem as barreiras que se encontram no seu quotidiano.  

 As freguesias de Balasar e de Estela são as freguesias do concelho onde se 

encontram maior quantidade de pessoas que possuem maior dificuldade em exercer 

alguma ação.  
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Tabela 8 – Proporção da população residente que possui dificuldades relativas ao ver, ouvir, 
andar/subir degraus e memória/ concentração em Portugal, na Grande Porto, no concelho da 
Póvoa de Varzim e nas suas respetivas freguesias, em 2011 

Área 
geográfica 

Ver Ouvir Andar/ subir degraus Memória/ concentração 

Muita 
dificuldade 

em executar 
a ação (%) 

Não 
consegue 
efetuar a 
ação (%) 

Muita 
dificuldade 

em executar 
a ação (%) 

Não 
consegue 
efetuar a 
ação (%) 

Muita 
dificuldade em 

executar a 
ação (%) 

Não 
consegue 
efetuar a 
ação (%) 

Muita 
dificuldade em 

executar a 
ação (%) 

Não consegue 
efetuar a ação 

(%) 

Portugal 8,4 0,26 4,79 0,25 8,23 0,99 5,24 0,97 

Grande 
Porto 

7,66 0,24 4,11 0,23 7,5 0,84 4,92 0,93 

Póvoa de 
Varzim 

(concelho) 
6,72 0,21 3,7 0,22 6,91 0,9 4,34 0,83 

A Ver-o-
Mar 

7,19 0,24 3,73 0,33 6,99 0,98 4,32 0,86 

Aguçadour
a 

6,93 0,28 3,55 0,4 7,61 0,82 4,37 1,06 

Amorim 5,14 0,33 3,02 0,18 6,5 0,5 3,2 0,9 

Argivai 5,46 0,18 3,33 0,18 6,52 0,65 4,21 0,46 

Balasar 10,7 0,24 5,78 0,35 9,83 1,26 6,8 0,75 

Beiriz 6,46 0,16 0,34 0,08 6,05 0,54 3,99 0,65 

Estela 9,8 0,35 4,78 0,09 11,66 1,17 5,79 0,95 

Laúndos 6,03 0,05 3,6 0,19 6,72 0,88 3,65 0,68 

Navais 6,76 0,27 4,33 0,2 8,11 0,8 5,6 0,47 

Póvoa de 
Varzim 

6,35 0,17 3,62 0,19 6,24 0,84 4,1 0,84 

Rates 7,24 0,16 3,36 0,08 7,32 1,31 4,67 0,99 

Terroso 5,23 0,52 3,31 0,24 6,35 1,72 4,51 0,09 

Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2011 

 

2.5. Ocupação económica 

 Tradicionalmente, a Póvoa de Varzim é conhecida por ser a principal estância 

balnear do norte de Portugal e pela sua atividade pesqueira e de conservas. À 

semelhança do que tem vindo a acontecer com o resto do país, nas últimas décadas a 

percentagem de pessoas que trabalham no setor primário e secundário têm vindo a 

diminuir. Por outro lado, a quantidade de pessoas que trabalham no setor terciário, tem 

vindo a aumentar. Segundo os dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de 

Estatística (INE), em 2018, as atividades aconómicas que empregavam mais população 
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no concelho da Póvoa de Varzim eram o comércio por grosso/ retalho e reparação de 

veículos, com quase 5 mil trabalhadores, seguindo-se as indústrias transformadoras 

(gráfico 2). 

 O mercado de trabalho da Póvoa de Varzim é marcado por uma certa 

sazonalidade. Verifica-se que há mais pessoas a trabalhar nos meses de verão, devido 

sobretudo às atividades ligadas ao turismo. Nas freguesias mais a norte do concelho, 

nomeadamente em Aguçadoura, é caracterizada pela população estar ligada à ocupação 

agrícola, nomeadamente, à horticultura. Muitos dos produtos daqui colhidos, 

abastecem muitos restauarantes da Póvoa de Varzim. Esta região, também é conhecida 

pelo facto de existirem campos de masseira. Estes campos consistem em cultivar 

produtos numa cova, em que estão protegidos pelas areias.  

 De acordo com o PDM da Póvoa de de Varzim (2014), esclarece que o setor 

agrícola ocupa 7% do emprego da população residente. Quanto à atividade piscatória, 

esta tem vindo a diminuir drasticamente. A indústria transformadora ocupa 27% dos 

ativos. Há semelhança dos concelhos que se encontram no Vale do Ave, as indústrias 

encontram-se especializadas no setor dos têxteis e do vestuário. Este tipo de indústria 

caracteriza-se por possuir mão-de-obra intensiva, de baixa produtividade e de baixos 

rendimentos. A construção civil ocupa 14% do emprego da população residente. No que 

toca ao setor turístico, existia em 2014, 9 hóteis, 2 estalagens, uma pensão, 20 

apartamentos turísticos, um equipamento para efeito de turismo rural e um parque de 

campismo. No total, o concelho dispõe de 548 unidades de alojamento, correspondendo 

a 1 778 camas. No que toca ao setor terciário, este ocupa cerca de metade da população 

residente do município, salientado-se que 16% trabalham em estabelecimentos 

comerciais, 5% no alojamento e restauração e 28% nos serviços. 
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Gráfico 2- Ocupação económica da população da Póvoa de Varzim, em 2018 

 

Fonte: INE, Sistema de contas integradas das empresas 

 

2.6. Principais polos geradores de viagens 

 A concentração de polos geradores de viagens incrementam desafios à 

mobilidade e à acessibilidade, e devem-se à procura de bens ou de serviços ou de 

oportunidades. Estes polos localizam-se sobretudo no centro da cidade, uma vez que é 

próximo para uma maior quantidade de pessoas. No caso do concelho da Póvoa de 

Varzim destacam-se os seguintes equipamentos educativos: a Escola Secundária Eça de 

Queiroz, a Escola Secundária Rocha Peixoto, a Escola Básica Doutor Flávio Gonçalves. 

Em termos de equipamentos de saúde, destaca-se o Centro Hospitalar Póvoa de Varzim 

- Vila do Conde e o centro de saúde. Relativamente a equipamentos comerciais 

evidencia-se o mercado municipal e a Rua Junqueira, que é muito conhecida na cidade, 

por possuir em toda a sua extensão espaços comerciais. Equipamentos desportivos 

realça-se o Estádio Varzim Sport Clube e o parque de skate. Como Interface rodoviário, 
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salienta-se a central de camionagem localizado no norte da cidade. A interface 

ferroviária, sendo esta a estação de metro da Póvoa de Varzim localiza-se no sul da 

cidade. Quanto a equipamentos culturais e de património, destaca-se a Igreja da Lapa, 

a Igreja Matriz, o Passeio Alegre, a Esplanada do Carvalhido e a Fortaleza de Nossa 

Senhora da Conceição. Quanto a equipamentos de lazer, salienta-se toda a extensão de 

praias que a cidade possui, das quais são muito procuradas na época balnear pelos 

veraneantes, o Diana Bar (biblioteca de praia), a biblioteca municipal Rocha Peixoto, o 

casino, a praça de touros e o parque da cidade. Quanto a equipamentos de 

administração pública salienta-se a Câmara Municipal, as finanças, o quartel de 

bombeiros, a Polícia de Segurança Pública, a Guarda Nacional Republicana e existem 10 

postos dos CTT em todo o município (Figura 2). 

Figura 2 - Localização dos principais polos geradores de viagens na cidade da Póvoa de 
Varzim 
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3. Modos de deslocação/ transportes 

3.1. Principais modos de deslocação 

O Ministério do Ambiente17 destaca o concelho da Póvoa de Varzim como um 

dos concelhos do país, e o único da Região Norte, que mais utiliza a bicicleta nos 

movimentos pendulares.   

Embora a bicicleta seja mais utilizada nas deslocações diárias na Póvoa de Varzim 

em comparação com os outros municípios portugueses, de facto, a bicicleta está muito 

longe de ser considerada o meio de transporte mais utilizado por todos. Como se verifica 

na tabela 9, a utilização diária da bicicleta correspondia em 2011 a apenas 1,58 %, do 

total dos movimentos pendulares. Contudo, encontra-se acima da média nacional. O 

transporte mais utilizado nas deslocações é o automóvel. Constata-se, portanto, a forte 

dependência que todos os portugueses possuam em relação a este meio de transporte, 

uma vez que representa mais de 60 % das deslocações diárias no concelho da Póvoa de 

Varzim, no Grande Porto e em Portugal. 

 O concelho da Póvoa de Varzim destaca-se pelo facto de o modo pedonal ter 

uma proporção maior em comparação com as restantes áreas em análise (mais de 22% 

das deslocações diárias são realizadas a pé, enquanto que em Portugal e na Grande 

Porto são cerca de 16% em ambos). A isto deve-se por certos fatores identitários 

presentes na cidade de Póvoa de Varzim. Esta cidade possui um planeamento urbano 

mais concentrado, em contraste com a maioria das cidades portuguesas, em que é mais 

disperso. Para além, disso a Póvoa de Varzim caracteriza-se como uma cidade plana, o 

que torna agradável a circulação a pé. Os equipamentos públicos encontram-se bem no 

centro da cidade e não distam muito uns dos outros. Segundo o INE e com os dados 

disponíveis no gráfico 3 constata-se que em 2011, a população residente que trabalha e 

a população que estuda sendo proveniente da Póvoa de Varzim, desloca-se mais a pé, 

em comparação com o total da população da Grande Porto, e de Portugal.  

 

 

 
17 Ministério do Ambiente (2018).  Portugal Ciclável 2030. Programa nacional para a interconexão das 
redes cicláveis municipais, para a estruturação entre redes contíguas e para a promoção de redes isoladas. 
(Relatório divulgação pública). 
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Gráfico 3 - Proporção de população estudante e população que trabalha que se desloca 
diariamente a pé, em 2011 

 

Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2011 

A ideia de mobilidade suave, não é algo muito recente na Póvoa de Varzim. No 

ano 2000, é descrito o seguinte sobre esta cidade: “no caso da Póvoa, a estratégia de 

reestruturação do centro está diretamente associada à valorização da circulação a pé e 

de bicicleta e à alteração dos usos e da qualidade dos espaços públicos, designadamente 

enquanto espaços de estada, e na criação de uma nova dimensão de lazer e de atividade 

económica, mais atrativa e especializada” (Fernandes, 2000). Não é por acaso, que este 

município apresente maior proporção de deslocamentos diários a pé ou de bicicleta em 

comparação com a média do país. Posteriores intervenções na cidade no que toca à 

acessibilidade pedonal ajudam a justificar estes valores. 

 Relativamente ao meio de transporte do metro, verifica-se que tem alguma 

expressividade no concelho da Póvoa de Varzim, sendo este de 3,3%. A deslocação neste 

meio de transporte é superior à média nacional (1,78%), mas algo inferior à média da 

Grande Porto (4,72%). Existe apenas uma estação de metro no concelho da Póvoa de 

Varzim, no entanto, esta é muito procurada e utilizada pela população para aceder a 

outros concelhos da Área Metropolitana do Porto, sobretudo ao concelho do Porto.  

A população do concelho da Póvoa de Varzim possui de uma baixa utilização 

diária do autocarro, em comparação com os valores obtidos na Grande Porto e em 

Portugal. Devido à Póvoa de Varzim ser uma cidade bem concentrada e aglomerada, faz 

com que por vezes não compense a utilização do autocarro, sendo, portanto, preferível 

deslocar-se a pé ou de bicicleta. Estes dados encontram-se disponíveis na tabela 9. Os 
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dados referentes a “outros” nesta tabela refere-se a meios de transportes como 

comboios, barcos, etc.  

Tabela 9 - Meio de transporte mais utilizada nos movimentos pendulares em Portugal, no 
Grande Porto e no concelho da Póvoa de Varzim, no ano de 2011 

Fonte:  INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2011 

 Segundo os Censos de 2011, a duração média dos movimentos pendulares no 

concelho da Póvoa de Varzim é de aproximadamente de 34 minutos. Este valor é 

semelhante aos valores registados em Portugal e no Grande Porto. 

Tabela 10 – Duração média dos movimentos pendulares (em minutos) da população residente 
empregada ou estudante, em 2011 

 

 

 

 

 

Fonte:  INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2011 

 

3.2 Rede ferro-rodoviária 

Atualmente, o município da Póvoa de Varzim, é servido pela linha de metro do Porto. 

Esta linha de metro, que é na sua maioria por superfície, faz ligação com outras cidades 

da Área Metropolitana do Porto, nomeadamente, Vila do Conde, Matosinhos, Maia, 

Porto, Vila Nova de Gaia e Gondomar. A inauguração da linha de metro à Póvoa de 

Varzim foi no dia 18 de março de 2006. Anteriormente à sua existência, este município 

era servido pela linha ferroviária que fazia a ligação entre o Porto e Vila Nova de 

Famalicão. A conclusão desta linha férrea foi em 12 de junho de 1881. O troço entre a 

Póvoa de Varzim e Vila Nova de Famalicão foi encerrado à circulação de comboios em 

Área geográfica 

A pé Automóvel Autocarro Metro Motociclo Bicicleta Outros Total 

Nº (%) Nº (%) Nº (%) Nº (%) Nº (%) Nº (%) Nº (%) Nº (%) 

Portugal 972 098 16,42 3 647 225 61,6 889 004 15,01 105 591 1,78 69 848 1,18 31 179 0,53 205 586 3,47 5 920 531 100 

Grande Porto 117 922 16,01 445 785 60,54 114 654 15,57 34 757 4,72 7 361 1 2 389 0,32 13 476 1,83 736 344 100 

Póvoa de Varzim 8 049 22,08 21 911 60,1 3 603 9,9 1 202 3,3 854 2,34 577 1,58 261 0,72 36 457 100 

Área geográfica Duração média (mim) 

Portugal 34,28 

Grande Porto 34,55 

Póvoa de Varzim 34,29 
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1995, levando ao seu abandono. Quanto à linha entre a Póvoa de Varzim e o Porto 

(Trindade), teve o seu encerramento entre 2001 e 2002 para dar lugar à atual linha de 

metro.  

Existe apenas uma estação de metro no concelho da Póvoa de Varzim. Em termos 

de mobilidade, esta estação possui de um cicloparque, central de táxis e parque de 

estacionamento (park and ride). A paragem de transportes coletivos mais próxima 

encontra-se a cerca de 200 metros, na praça do Almada, não estando necessariamente 

por perto da estação de metro. O acesso a esta paragem é efetuado pela Estrada 

Nacional 13, onde existe grande afluência de tráfego rodoviário. Os passeios que 

articulam a estação de metro com a paragem de transportes coletivos mais próxima, 

demonstra-se ser bastante estreita, possuindo menos de 1 metro de comprimento em 

ambos os passeios, não correspondendo a um percurso acessível, onde é atravessado 

por muitas pessoas do concelho de modo a terem acesso ao metro do Porto. No entanto, 

paralelamente a este percurso encontra-se em fase de finalização da construção (em 

2020) de um percurso bem acessível e subterrâneo, facilitando assim o acesso à estação 

de metro, melhorando assim a segurança e o conforto para as pessoas.  

Esta estação é muito importante e utilizada pela população. Isto porque ela 

encontra-se bem no centro da cidade da Póvoa de Varzim, onde possui uma significativa 

concentração populacional. Com base no gráfico 4, verifica-se que 4% do total da 

população do concelho da Póvoa da Varzim (ao que corresponde a 2 466 habitantes) 

localiza-se a 250 metros da estação. Outros 9% (6 031 habitantes), residem entre 250 e 

500 metros da estação. Outros 14% (8 602 habitantes) encontra-se entre 500 e 750 

metros e por fim 10 % (6 173 habitantes) do total da população concelho da Póvoa de 

Varzim localiza-se entre os 750 a 1000 metros da estação de metro. Conclui-se assim, 

que 37% da população do município da Póvoa de Varzim, tem bom acesso à estação de 

metro da Póvoa de Varzim, sendo bem possível em aceder a pé ou de bicicleta.  
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Gráfico 4 – Proporção da população do concelho da Póvoa de Varzim, que reside 
respetivamente até 250 metros, entre 250 a 500 metros, entre 500 a 750 metros, entre 750 a 
1000 metros e a mais de 1000 metros da estação de metro da Póvoa de Varzim, no ano de 
2011                                                                                                                      

 

Fonte: BGRI 2011 

A partir desta estação de metro, saem em dias úteis, aproximadamente 70 viagens 

com o destino da estação de Estádio do Dragão, e outras 70 viagens aproximadamente 

têm o término na estação da Póvoa de Varzim. A linha que começa/ acaba nesta estação, 

é a maior linha do metro do Porto, sendo denominada de linha B ou linha vermelha ou 

linha da Póvoa.  

Existem ainda estudos para um possível alargamento do metro do Porto para Norte/ 

Este da cidade da Póvoa de Varzim, mais concretamente até à Avenida 25 de Abril ou 

até à Zona Industrial de Amorim.  

Relativamente à rede rodoviária, a Póvoa de Varzim apresenta a seguinte Rede 

Nacional Complementar: a autoestrada A 28 (conecta o Porto, com todo o norte litoral 

português, até Caminha) e a autoestrada A 7 que faz conexão de Vila do Conde/ Póvoa 

de Varzim aos concelhos do interior, até Vila Pouca de Aguiar. Em termos de estradas 

nacionais, o concelho da Póvoa de Varzim é atravessado pelas estradas nacionais N 13 

(conecta Porto com Valença do Minho, pelo litoral), a N 205 (conecta Póvoa de Varzim 

a Cabeceiras de Basto) e a N 206 (conecta a Póvoa de Varzim com Guimarães). Estas vias 

rodoviárias, são as principais vias do município, sendo também integrantes do Plano 

Rodoviário Nacional 2000.  
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No perímetro urbano da cidade da Póvoa de Varzim destacam-se as seguintes 

principais vias de escoação do tráfego rodoviário: Avenida dos Banhos (se encontra na 

primeira frente de mar, entre o Estádio de Varzim Sport Club e o casino da Póvoa); 

Avenida dos Descobrimentos (prolonga a Avenida dos Banhos para sul da cidade); 

Avenida Mouzinho de Albuquerque; Avenida do Mar (conecta a cidade à autoestada 28); 

Avenida Vasco da Gama; Avenida 25 de Abril (serve de circunvalação à cidade da Póvoa 

de Varzim e a Vila do Conde); Via General Humberto Delgado e Avenida Santos Graça. 

Figura 3 - Mapa rodoviário e ferroviário do concelho da Póvoa de Varzim 

 

 

3.3. Transportes 

As empresas de transportes coletivos que operam no concelho da Póvoa de Varzim 

são a Litoral Norte, a Arriva, a Minho Bus, a Transdev Norte e a Auto Viação Minho. Estas 

operadoras transportam diariamente pessoas oriundas da cidade da Póvoa de Varzim, 

para as restantes freguesias do concelho e para outros concelhos do distrito do Porto e 

do distrito de Braga e vice-versa. Destaca-se ainda a grande interligação que o concelho 

tem com o seu concelho vizinho, Vila do Conde.  

As paragens de transportes coletivos existem em maior número no sul do concelho, 

onde se encontra a cidade da Póvoa de Varzim. Consequentemente, há mais trajetos 
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realizados pelas operadoras nesta parte do concelho. Geograficamente, a cidade da 

Póvoa de Varzim está bem distribuída espacialmente no que toca às paragens e linhas 

dos transportes coletivos. Por outro lado, verifica-se que existe acesso direto entre a 

cidade da Póvoa de Varzim com as restantes freguesias do concelho, mas o mesmo não 

ocorre entre as freguesias mais rurais. Por exemplo, a freguesia de Laúndos não possui 

acesso direto à freguesia de Estela (figura 4).  

Figura 4- Mapa das linhas e paragens dos transportes coletivos na Póvoa de Varzim  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

4. Estudo de caso: o Plano de Promoção de Acessibilidade e a 
mobilidade suave na Póvoa de Varzim  

4.1. Objetivos  

 No ano de 2003 surge o projeto Rede Nacional de Cidades e Vilas com Mobilidade 

para Todos (REDE), com a colaboração da Associação Portuguesa de Planeadores do 

Território (APPLA). Este projeto, consistia em criar áreas de intervenção prioritárias. A 

sua metodologia consistia na elaboração do pretendido por etapas, na duração próxima 

a três anos. Num prazo máximo de seis meses, após a adesão do município à REDE, esta 

entregava à autarquia um relatório designado por Plano de Intervenção das 

Acessibilidades (PIA), na qual eram identificadas todas as barreiras existentes na área de 

intervenção. Com isto, o município detinha um período de um ano e meio para proceder 

à eliminação das tais barreiras diagnosticadas. Decorrido esse tempo, a REDE procedia 

à primeira avaliação. O compromisso a ter com o município é de que possua pelo menos 

30% da sua área acessível. Caso obtenha este valor, a autarquia recebe a bandeira de 

prata. Um ano depois do sucedido, procede-se a uma segunda e última avaliação, na 

qual a área em questão deva possuir 70% de corredores acessíveis, sendo atribuído 

desta forma a bandeira de ouro. Este projeto despoletou, em muitos concelhos uma 

nova preocupação com o espaço urbano (Teles, 200918). O concelho da Póvoa de Varzim 

foi um dos municípios que fez parte deste projeto.  

 A primeira geração de Planos Municipais de Promoção da Acessibilidade surgiu 

entre 2008 e 2010. O seu objetivo era de uniformizar o território a nível da inclusão 

social, evitando criar assimetrias no espaço público. Para além disso, pretendia-se 

também o envolvimento de todos os agentes locais, desenhar cidades e vilas sem 

barreiras, com mais qualidade do ambiente urbano e mais competitiva, e democratizar 

os territórios. A elaboração destes planos consistia no diagnóstico urbanístico e 

arquitetónico do território, com o diagnóstico social do município, no âmbito das 

acessibilidades para todos. Também é utilizado a legislação em vigor (Decreto-Lei nº 

163/ 2006 de 8 de agosto) (Teles, 2009). 

 
18 Teles, P., (2009). Cidades de Desejo entre Desenhos de Cidades. Boas Práticas de Desenho Urbano e 

Design Inclusivo. Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade. ISBN: 978-989-96273-0-7. 
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 Os Planos de Promoção da Acessibilidade em articulação com os planos locais, 

municipais e sectoriais dispõem de alguns objetivos, comprometendo desta forma, a 

qualidade do espaço urbano, assim como as novas exigências das sociedades 

contemporâneas. Alguns dos objetivos dos referidos planos, passa por identificar a 

população envelhecida e/ou incapacitada, de forma a melhorar a sua integração assim 

como, encontrar as principais fragilidades físicas do território do ponto de vista da 

acessibilidade, sobretudo as barreiras arquitetónicas (Teles, 201419). A acessibilidade 

para todos tem tido cada vez mais importância nos últimos anos, estando a ser 

gradualmente inserida e promovida nas políticas orientadoras nacionais e internacionais 

(Teles, 201620). 

 Com isto, os objetivos a reter com a elaboração deste estudo de caso na Póvoa 

de Varzim são diversos. Primeiramente, tendo como base os objetivos e as metodologias 

utilizadas no projeto Rede Nacional de Cidades e Vilas com Mobilidade para Todos 

(REDE) e nos Planos de Promoção da Acessibilidade, pretende-se aplicar 

semelhantemente na área de estudo da Póvoa de Varzim, diagnosticando assim a 

acessibilidade no espaço público. Para além disso, pretende-se a realização de uma 

comparação entre os dados obtidos atualmente, com os dados obtidos nos diagnósticos 

realizados entre 2005 e 2010, no âmbito do projeto REDE, na mesma cidade em estudo. 

Por fim, uma análise relativa à rede ciclável na Póvoa de Varzim.   

 

4.2. Metodologia  

A metodologia aplicada para a elaboração dos Planos de Promoção de 

Acessibilidade integra as seguintes componentes: estudos, participação pública, 

 
19 Teles, P., (2014). A cidade das (i)mobilidades. Manual Técnico de Acessibilidades e Mobilidades Para 

Todos. Porto. Mpt-Mobilidade e Planeamento do Território, Lda. ISBN: 978-989-8427-32-8. 

20 Teles, P., (2016). Plano Municipal de Acessibilidade para Todos de Valongo. Fase I: Caracterização e 

Diagnóstico. Porto. Mpt-Mobilidade e Planeamento do Território, Lda. 
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conhecimento e formação e a governança. Consiste em atribuir melhor qualidade de 

vida a toda a população (Teles, 200921).  

Para a elaboração deste trabalho na área de estudo da Póvoa de Varzim 

recorreu-se em primeiro lugar à pesquisa bibliográfica sobre o tema, neste caso 

específico sobre a mobilidade, a acessibilidade, a mobilidade suave e o urbanismo. 

Seguidamente, recorreu-se ao estudo e à análise de Planos de Promoção de 

Acessibilidade aplicados e elaborados pela empresa Mobilidade e Planeamento do 

Território, a alguns concelhos do país. Os planos mais explorados foram: Coimbra 

Acessível – Plano Setorial de Promoção de Acessibilidade - Desporto (Teles; Silva, 2010); 

Leiria Acessível – Planos Local e Municipal de Promoção de Acessibilidade (Teles; Silva, 

2011); Santarém Acessível – Manual de Orientações Técnicas Acessibilidade e 

Mobilidade (Teles, 2013); Plano Municipal de Acessibilidade para Todos de Valongo 

(Teles, 2016) e o Plano de Mobilidade e Transportes. Município de Odivelas (Teles, 2018). 

Para complementar o estudo destes Planos de Promoção de Acessibilidade, analisou-se 

a legislação em vigor relativo à acessibilidade, nomeadamente, o Decreto-Lei nº 163/ 

2006 de 8 de agosto. 

 Para além disso, foi também analisado o projeto Rede Nacional de Cidades e 

Vilas com Mobilidade para Todos (REDE) de alguns municípios portugueses, mais 

detalhadamente o projeto elaborado na Póvoa de Varzim entre os anos de 2005 e 2010. 

Posteriormente, recorreu-se à recolha de dados demográficos, económicos e 

sobre a mobilidade no concelho da Póvoa de Varzim. É importante entender a 

caracterização do território e a sua respetiva população. No caso específico deste 

trabalho, se obtivermos uma população muito envelhecida e/ou que tenha grande 

proporção de população com problemas de saúde, como físicas ou invisuais, torna-se 

mais exigente e prioritário que o território em questão, torne-se mais acessível, de modo 

a melhorar a sua respetiva qualidade de vida. 

Seguidamente, realiza-se o trabalho de campo na área de estudo da Póvoa de 

Varzim. No trabalho de campo, procede-se ao levantamento das barreiras e aos 

 
21 Teles, P., (2009). Cidades de Desejo entre Desenhos de Cidades. Boas Práticas de Desenho Urbano e 

Design Inclusivo. Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade. ISBN: 978-989-96273-0-7. 
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obstáculos à acessibilidade. É através do quadro que se encontra no Anexo 5, que se 

encontra todas as barreias (arquitetónicas/ urbanísticas e móveis/ temporárias) que 

estão presentes na área de estudo da Póvoa de Varzim. No trabalho de campo realizou-

se também a análise às ciclovias existentes. 

Com os dados recolhidos no espaço público da área de estudo, elabora-se bases 

cartográficas, através dos SIG.  

Por fim, com os dados obtidos realiza-se uma análise à acessibilidade e à 

mobilidade suave, indicando algumas soluções para os seus respetivos problemas. 

 

4.3. Trabalho desenvolvido entre 2005 até 2010 na Póvoa de Varzim 

pela MPT  

No âmbito do projeto Rede Nacional de Cidades e Vilas com Mobilidade para Todos 

(REDE), a Póvoa de Varzim esteve integrado neste projeto entre os anos de 2005 a 2010. 

Este projeto consistia em identificar uma área no município, com o intuito de adequar o 

espaço público para todos os cidadãos, de acordo com os princípios do design para 

todos. Desta forma, adapta-se o espaço urbano à acessibilidade para todos, através de 

ações de intervenção, de acordo com a legislação e com a sensibilização de setores 

públicos e privados. 

A área de adesão do concelho ao projeto de REDE dá-se em 2005, assim como 

hastear da bandeira verde da mobilidade para todos. O intuito desta adesão, pretendia 

identificar as principais debilidades relativas à mobilidade pedonal, e posteriormente, 

corrigi-las. Nesta avaliação realizada em 2008, confirmou-se a implementação de 30% 

das ações inicialmente propostas. Esta área de adesão compreendia alguns 

equipamentos públicos da Póvoa de Varzim, nomeadamente, o mercado municipal, o 

tribunal, a Câmara Municipal, a GNR e a Escola Secundária Eça de Queirós. Esta área de 

adesão encontra-se na totalidade inserida na área de estudo deste estudo. No primeiro 

relatório foram diagnosticadas algumas barreiras à acessibilidade: ausência de 

passadeiras e respetivos rebaixamentos do passeio; existência de passeios 

subdimensionados, com significativa irregularidades de alguns pavimentos, e alguns 

deles, com a presença de certos obstáculos comerciais, caldeiras de árvores, floreiras e 

obras, que desta maneira ocupam o espaço público; candeeiros de iluminação pública e 
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de semáforos mal posicionados; degraus ou escadas ao longo do passeio; 

descontinuidades provocadas pela má localização de sinais de trânsito, ou de outros 

elementos, como prumos, mecos, armários ou árvores; e estacionamento abusivo nos 

percursos acessíveis. Com a identificação de todas as barreiras que condicionam a 

acessibilidade, foram apresentadas propostas de modo a eliminar essas barreiras. Deste 

modo, assistiu-se a uma requalificação urbana nalgumas ruas da Póvoa de Varzim, sem, 

contudo, alterar a identidade paisagística e urbana, introduzindo também sinais claros 

de contemporaneidade. A principal intenção com esta avaliação, consistia em tornar a 

área de adesão, o mais acessível possível. O resultado desta primeira avaliação, concluiu 

que 50% do espaço, se encontrava acessível. Com isto, é atribuído em 2008 a bandeira 

de prata ao município da Póvoa de Varzim (Teles, 200822).  

 Em 2010, procedeu-se a uma segunda avaliação relativo à intervenção das 

barreiras à acessibilidade. Em comparação entre esta avaliação e a primeira avaliação, 

verificaram-se algumas correções no espaço público, e, portanto, também algumas 

melhorias relativas à acessibilidade para todos (Teles, 201023). 

 Contudo, no relatório de 2010 constatou-se certas barreiras à acessibilidade, que 

ainda hoje persistem no espaço público da área de adesão da Póvoa de Varzim: ausência 

de rebaixamentos nas passagens de peões; os candeeiros de iluminação pública 

interrompem os percursos acessíveis; árvores mal posicionadas, caldeiras de árvore sem 

grelha de proteção, elementos que constituem grande perigo para os cegos; localização 

incorreta de algum mobiliário urbano, como armários, contentores de lixo, prumos ou 

mecos, sinais de trânsito, semáforos e bocas de incêndio que estão colocados nos 

circuitos pedonais; a existência de degraus e de passeios subdimensionados e/ ou a 

ausência de passeio. O resultado estabelecido desta segunda avaliação foi de que o 

município da Póvoa de Varzim conseguiu eliminar 70% das barreiras existentes, sendo 

assim atribuído a bandeira de ouro a este concelho (Teles, 2010). 

 
22 Teles, P., (2008). Relatório - 1ª Avaliação da Implementação do Plano de Intervenção das Acessibilidades 

– Município da Póvoa de Varzim – Rede Nacional das Cidades e Vila com Mobilidade para Todos. Porto. 

M.pt – Mobilidade. Paula Teles Unipessoal, Lda. 

23 Teles, P., (2010). Relatório - 2ª Avaliação da Implementação do Plano de Intervenção das 
Acessibilidades – Município da Póvoa de Varzim – Rede Nacional das Cidades e Vila com Mobilidade para 
Todos. Porto. M.pt – Mobilidade. Paula Teles Unipessoal, Lda. 
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 O principal arruamento que sofreu mais alterações no que toca a percursos 

acessíveis entre a primeira avaliação (2008) e a segunda avaliação (2010) é a Rua Doutor 

Alberto Pimentel24. Este arruamento tornou-se algo mais acessível devido à existência 

de menos barreiras no corredor de circulação. Ou seja, esta rua passou a possuir menor 

quantidade de árvores. Estas árvores eram de grande porte, e ocupavam uma boa parte 

do passeio. Com a remoção de algumas destas árvores, o passeio de um lado da via 

passou a estar acessível.  

 

4.4. Área de estudo  

A área definida no âmbito da promoção da acessibilidade no centro da Póvoa de 

Varzim insere-se entre a Avenida do Mar, próximo do limite norte da cidade, até à Rua 

do Século/ Rua General Orlando Barbosa, arruamentos que ficam um pouco a sul da 

estação de metro da Póvoa de Varzim e um pouco a norte do limite do concelho com o 

de Vila do Conde. De uma extremidade à outra (de norte a sul), possui aproximadamente 

1 580 metros, enquanto que de este a oeste possui uma extensão cerca de 1 040 metros.  

Esta área abrange arruamentos e praças antigos, bem como a Rua Fernando 

Barbosa, a Rua da Amadinha, a Rua Visconde de Azevedo, a Rua de Carlos Alberto, o 

Largo Eça de Queirós, a Praça do Almada, entre outros. No que toca a arruamentos 

construídos mais recentemente, destaca-se a Rua da Fábrica, a Rua Comendador Nelson 

Quintas, a Rua Doutor Américo Graça, a Rua de José Régio e a Alameda da Linha da 

Póvoa. Nos últimos anos, ocorreu uma reabilitação urbana nalgumas ruas que se 

inserem na área em estudo, como é o caso da Avenida Mouzinho de Albuquerque, a Rua 

das Hortas e a Rua Doutor José Gomes de Sá (esta rua passou a ter um corredor ciclável). 

Atualmente encontram-se alguns arruamentos em obras de reabilitação urbana, que 

neste caso são a Rua da Quingosta, a Rua Senhora do Monte, a Rua Leopoldino Loureiro 

e a Rua de Carlos Alberto. 

Neste estudo à acessibilidade e à mobilidade suave, a área engloba também 

arruamentos que são partilhadas com ciclovias, como é o caso da Avenida Santos Graça, 

Rua António Leite Dourado, Rua Alberto Pinheiro Torres e Rua Avelino Barros. Por outro 

 
24 Anexos 6 e 7. 
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lado, há também a presença de arruamentos onde se verifica a partilha do tráfego 

rodoviário com a circulação pedonal, tendo este último prioridade na via. Trata-se da 

Rua do Boído, Rua dos Ferreiros e a Rua dos Favais.  

Este espaço, integra também arruamentos que fazem parte do Plano Rodoviário 

Nacional. Mais concretamente, a Rua Gomes de Amorim, a Rua Paulo Barreto e a Rua 

Almirante Reis que integram a Estrada Nacional nº 13; a Rua Bonitos de Amorim e a Rua 

Cidade do Porto, que fazem parte da Estrada Nacional nº 205. Outros arruamentos que 

se inserem na área de estudo e que são fundamentais para mobilidade na cidade são a 

Via General Humberto Delgado, a Avenida Mouzinho de Albuquerque, a Avenida do Mar 

(principal entrada para a cidade), Rua Dona Maria I e a Rua Doutor Leonardo Coimbra. 

Quanto a espaços públicos mais amplos, integrantes na área de estudo, salienta-se 

a Praça do Almada, Praça Eça de Queiroz, Largo da Misericórdia, Largo das Dores, 

Praceta do Orfeão Poveiro, Praça Marquês de Pombal, Praça Luís de Camões e a Praça 

dos Combatentes. 

 Em termos de equipamentos públicos, são de mencionar o Centro Hospitalar 

Póvoa de Varzim – Vila do Conde, a Escola Secundária Eça de Queirós, a Escola 

Secundária Rocha Peixoto, a Escola Básica Doutor Flávio Gonçalves, o tribunal, a central 

de camionagem, a estação de metro da Póvoa de Varzim, o centro de saúde, a biblioteca 

municipal, o auditório municipal, o pavilhão municipal e a Câmara Municipal da Póvoa 

de Varzim (Figura 5). 
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Figura 5 - Mapa das áreas pedonais, das paragens dos transportes coletivos e dos 
equipamentos presentes na área de estudo da Póvoa de Varzim 

 

4.5. Diagnóstico 

4.5.1. Barreiras à acessibilidade 
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No espaço público encontram-se diversos obstáculos/ barreiras que condicionam a 

acessibilidade. Estas barreiras podem ser urbanísticas/ arquitetónicas ou móveis/ 

temporárias. As barreiras urbanísticas e arquitetónicas são elementos que estão fixos e 

são mais comuns de se encontrar. Por vezes eliminar este tipo de barreira requer a 

realização de obras. Por outro lado, as barreiras móveis e temporárias são elementos 

que condicionam a acessibilidade por um certo período. 

4.5.2. Barreiras urbanísticas e arquitetónicas  

Abrigo de transporte coletivo: 

Relativamente às paragens com abrigo de transporte coletivo, estas identificam-se 

como elementos seguros e de conforto para quem utiliza os transportes públicos. No 

entanto, por vezes estes abrigos não se encontram em lugares apropriados, uma vez 

que não garantem o percurso acessível, ao não deixarem a largura livre do passeio (1,20 

metros). No caso da área de estudo da Póvoa de Varzim foram identificados sete abrigos 

de transporte coletivo. Todos estes cumpriam com a norma de garantir o percurso 

acessível. 

Os abrigos de transporte coletivo, devem também garantir um mínimo de 80 

centímetros de largura para a entrada do mesmo. Deve haver a prática do conceito de 

“design inclusivo” ao mobiliário urbano, devendo ser compacto, sem arestas ou 

elementos salientes. As informações referentes às linhas e aos horários devem ser 

colocadas a uma altura a 1,40 metros, contendo uma dimensão acessível a utentes com 

baixa capacidade visual e podem ser dotadas de informação em braille ou em formas de 

comunicação áudio. Para além disso, a paragem deve encontrar-se devidamente 

sinalizada, com a proibição de se estacionar neste local (Teles, 2013). 

Armário (da EDP, gás, …) / Bandeira/ banco/ boca-de-incêndio/ contentor do lixo/ 

floreira/ gradeamento/ marco de correio/ papeleira/ parquímetro:  

Estas infraestruturas urbanas que têm a funcionalidade de dar qualidade ao espaço 

público, como é o caso das floreiras, ou de segurança aos peões, neste caso os 

gradeamentos, ou ainda de conforto às pessoas que circulam na via pública, como é o 

caso dos bancos, ou simplesmente mobiliário urbano que é imprescindível para o dia-a-
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dia da população, referindo-se os contentores de lixo, os marcos de correio e as 

papeleiras. Todos estes elementos devem localizar-se no canal de infraestruturas.  

Por conseguinte, este mobiliário urbano deve permitir a largura livre do passeio 

(1,20 metros), de modo a que o passeio seja acessível para todos. Relativamente aos 

contentores do lixo, estes devem encontrar-se direcionados para o passeio e não para a 

via rodoviária. 

Estes mobiliários urbanos não possuem grande impacto na acessibilidade pedonal 

da Póvoa de Varzim. De mencionar ainda, que existe uma boca-de-incêndio no 

cruzamento da Rua Doutor Leonardo Coimbra com a Rua Ramalho Ortigão que se 

encontra no canal de circulação pedonal, quando este podia estar fora desse canal. 

Árvore:  

A existência das árvores no espaço urbano possui múltiplos benefícios, no entanto, 

também pode trazer dificuldades e entraves no que toca à acessibilidade, uma vez que 

estas encontram-se mal posicionadas nos passeios, não respeitando a dimensão mínima 

do passeio acessível (1,20 metros). Para tal deve-se alargar o passeio, de modo a garantir 

um canal de circulação pedonal que cumpra o disposto na lei, ou relocalizar a árvore ou 

em último caso remover a árvore, procedendo-se posteriormente à reparação do 

passeio (Teles, 2014).  

No caso da área de estudo da Póvoa de Varzim, os passeios localizados na Rua 

Doutor Alberto Pimentel e na Rua Manuel Lopes, ruas próximas à Escola Secundária Eça 

de Queirós, as árvores que aqui se encontram tornam o percurso inacessível. Estas 

árvores de grande porte encontram-se no meio do passeio, não garantindo boa 

acessibilidade pedonal, uma vez que não está garantido a largura livre do passeio (1,20 

metros). 

Bola/ prumo/ meco: 

 Apesar de ser desaconselhado o uso deste mobiliário urbano, estão bem 

presentes nas nossas cidades. Contudo, estes elementos servem para impedir o 

estacionamento abusivo nos passeios. Estes, devem estar colocados de preferência nos 

corredores de infraestruturas, de maneira a facilitar a utilização do passeio. A par disto, 
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tem de se aplicar o conceito de “design inclusivo” ao mobiliário urbano, sendo 

compacto, sem arestas ou elementos salientes e conter uma altura mínima de 70 

centímetros, de modo a ser facilmente detetado pelas pessoas invisuais através da sua 

bengala (Teles, 2013). 

 Estes elementos encontram-se presentes no Largo da Dores, na Rua Doutor 

Leonardo Coimbra, na Rua Comandante Joaquim Lima, entre outros arruamentos. 

Cabina telefónica: 

As cabinas telefónicas, outrora mais utlizadas que atualmente, ainda se encontram 

bem presentes nas cidades Com isto, estes elementos devem respeitar a largura livre do 

passeio (1,20 metros). Para além disso, o equipamento deve estar localizado num 

corredor de infraestrutura, próximo a um corredor acessível. O telefone deve estar a 

uma altura do piso compreendida entre 1 metro e 1,30 metros. Os números do teclado 

devem possuir uma referência táctil (alto relevo e braille) (Teles, 2013). 

Na área em estudo, apenas foi identificado uma cabina telefónica, na Praça 

Marquês de Pombal.   

Caldeira de árvores: 

São vários os problemas que podem estar associados às caldeiras de árvore, 

sobretudo, a falta de grelha ou separador de proteção, a danificação do pavimento do 

passeio, resultante do crescimento abrupto da árvore, e ainda, a localização incorreta 

da caldeira de árvore. Deve-se, portanto, colocar grelhas de proteção, ou criar 

separadores, tipo muretes, desde que tenha 30 centímetros de altura para que sejam 

facilmente detetáveis e podendo vir a servir de bancos (Teles, 2014). 

Foram identificadas 678 caldeiras de árvores sem qualquer grelha de proteção na 

área em estudo. A Avenida do Mar, Rua Dona Maria I, Via General Humberto Delgado, 

Rua Doutor Leonardo Coimbra e a Rua de Camilo, são os arruamentos que mais possuem 

estes elementos. De mencionar ainda que foram identificadas três caldeiras de árvore, 

sem possuir qualquer árvore. Uma dessas caldeiras encontra-se na Rua Alberto 

Sampaio, a outra na Alameda da Linha da Póvoa e a outra próxima da Rua Almirante 

Reis/ Rua do Século. 
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Candeeiro de iluminação pública/ placa toponímica/ poste com floreira/ semáforo/ 

sinal de trânsito:  

Estes elementos são essenciais para os meios urbanos, por transmitirem segurança, 

qualidade e informação para o espaço público. No entanto, também são elementos 

condicionadores para a circulação pedonal. Diversas vezes encontram-se no meio do 

passeio, e por isso, interrompem um percurso que poderia ser ele todo acessível. 

Relativamente aos sinais de trânsito, uma outra problemática existente tem a ver com 

a sua altura, que por vezes gera acidentes com as pessoas distraídas ou com as pessoas 

com dificuldades visuais. Os sinais de trânsito têm de se encontrar a uma altura de 2,40 

metros (Teles, 2014). 

Relativamente aos semáforos, estes devem transmitir aviso auditivo, de modo a 

alertar as pessoas invisuais.  

Quanto à área em estudo, os candeeiros de iluminação pública localizados 

sobretudo nas ruas Gomes de Amorim e na Almirante Reis (Nacional 13) são autênticos 

obstáculos à acessibilidade pedonal, uma vez que estes se encontram no meio do 

passeio, que por sua vez o passeio já é de curta dimensão.  

Cicloparques:   

A oferta de estacionamento para bicicletas é fundamental para que uma 

determinada rede de ciclovias seja bem utilizada. A sua inexistência poderá fazer baixar 

a utilização da bicicleta, ou provocar constrangimentos para os peões que circulam no 

espaço público, devido ao estacionamento por vezes incorreto dos velocípedes (Teles, 

2019).  

A função de um cicloparque é a de assegurar temporariamente o estacionamento 

de bicicletas, junto a equipamentos públicos ou privados, reduzindo o risco de furto e 

vandalismo, promovendo o uso quotidiano da bicicleta. O formato mais recomendável 

é de um “U” invertido, também conhecido como modelo Sheffield. Deve, portanto, 

garantir a estabilidade e a durabilidade do cicloparque, assim como evitar as 

danificações nas bicicletas (Teles, 2019). 

A localização de um parque de estacionamento destinado às bicicletas deve estar o 

mais próximo possível da entrada principal dos respetivos polos geradores de viagens, 



79 
 

de forma a maximizar a sua utilização (Teles, 2019), assim como, no começo/ fim de uma 

rede de ciclovia ou próximo a uma interface. No caso da Póvoa de Varzim, verifica-se a 

existência de estacionamentos para bicicleta, junto a alguns equipamentos públicos e 

espaços públicos como ocorre no pavilhão municipal, auditório municipal, biblioteca 

municipal, estação de metro, Escola Secundária Rocha Peixoto, Escola Básica Doutor 

Flávio Gonçalves, ao longo da Avenida dos Banhos (muito usufruída por ciclistas 

sobretudo aos fins-de-semana e durante a época balnear) e na Praça do Almada. Ao 

todo foram identificados 15 cicloparques na área de estudo.  

A instalação de um cicloparque tem também de obedecer ao critério de deixar a 

largura livre do passeio (1,20 metros), podendo encontrar-se no canal de infraestruturas 

como acontece na Avenida dos Banhos, na Póvoa de Varzim.  

Degrau/ rampa/ escada: 

Para superar os desníveis do relevo, as rampas demostram-se preferíveis em 

relação às escadas, por serem um elemento utilizável por qualquer pessoa, ao que se 

inclui as pessoas em cadeira de rodas ou os carinhos de bebé. No entanto, nem todas as 

rampas demonstram ser acessíveis, devido sobretudo à sua inclinação ser muito 

elevada. A sua inclinação não deve ser superior a 6% numa dimensão de 10 metros de 

comprimento. Este limite é definido tendo em conta o esforço acrescido à sua utilização. 

A par disto, se uma rampa possuir uma largura superior a 3 metros, deve deter de um 

corrimão em ambos os lados ou um duplo corrimão central, sendo ambos necessários 

quando a largura da rampa for superior a 6 metros. Por outro lado, as escadas devem 

deter de uma faixa de aproximação constituída por um material de revestimento de 

textura e cor contrastantes com o restante piso, de modo a que as escadas sejam 

detetáveis por todos, incluindo os que têm problemas de visão (Lopes, 2010). 

Contudo, nem sempre há a existência das rampas. Um simples degrau pode 

consagrar-se como uma barreira à acessibilidade. No caso da área de estudo da Póvoa 

de Varzim, as rampas/ degraus/ esacadas não estão todos bem acessíveis. É o caso das 

escadas e da rampa que dão acesso à igreja Sagrado Coração de Jesus, assim como a 

escada que se encontra próximo da Rua de Doutor Luís Amaro de Oliveira, que são em 
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ambos os casos inacessíveis ao não possuírem corrimões. A maioria das escadas 

analisadas também não possuem faixas de aproximação adequadas.  

MUPI: 

Os MUPI´s significam mobiliário urbano para informação, e são meramente 

orientadores ou publicitários. Uma problemática relativo a este mobiliário urbano tem 

a ver com o seu design, que por vezes revela-se um perigo para as crianças e os visuais, 

devido às suas arestas afiadas (Teles, 2014).  

Passadeira (ausência/ com pintura degradada/ mal dimensionada/ a terminar em 

estacionamento): 

As passadeiras são fundamentais para dar a continuidade aos percursos pedonais, 

permitindo assim que os peões atravessem a via rodoviária. A ausência da passadeira 

condiciona assim a circulação segura das pessoas. Por outro lado, a falta de manutenção 

da pintura das passadeiras, agrava o risco de atravessamento da via, uma vez que a 

passadeira não é tão percetível aos condutores e também para as pessoas com 

insuficiência visual (Teles, 2016). 

Na análise realizada às ruas do centro da Póvoa de Varzim, foram detetadas 43 

locais com ausência de passadeira e 41 passadeiras com pintura degradada. Muitas 

destas passadeiras que possuem pintura degradada localizam-se nomeadamente na Rua 

Gomes de Amorim e na Rua Paulo Barreto (Estrada Nacional nº13). Esta via possui 

muitas vezes congestionamentos de trânsito, razão pela qual há maior desgaste da 

pintura das passadeiras, o que leva a que estas não estejam percetíveis por todos. 

As passadeiras devem possuir sinalização na vertical e na horizontal, devendo a 

zebra ser de cor branca sobre o fundo em cor contrastante. Para além disso, a largura 

das passadeiras tem de ser entre os 4 e os 5 metros, sendo acompanhadas pelo 

rebaixamento do passeio que lhe dão acesso, ou estar bem nivelada com o passeio, caso 

a via esteja sobrelevada. Apenas em caso de restrições físicas inultrapassáveis, 

recomenda-se que as passadeiras possam ter larguras mais reduzidas, mas nunca 

inferior a 2,5 metros (Teles, 2013).  
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Na área em estudo, foram identificadas 5 passadeiras que não possuem as 

dimensões adequadas e outras duas passadeiras que terminam em estacionamento. No 

caso das passadeiras que terminam em estacionamento, revelam-se como um obstáculo 

à acessibilidade, uma vez que as pessoas são obrigadas a contornar, o que não é de todo 

muito seguro. Na Rua Gomes de Amorim e na Rua Doutor Manuel Monteiro são onde 

se encontram as passadeiras a terminar em estacionamento.  

Passeio (ausência/ subdimensionado): 

A ausência de passeios leva a que as pessoas circulam na faixa de trânsito para 

veículos, o que não garante a segurança dos peões, independentemente da sua 

condição física (Teles, 2016). Este tipo de obstáculos persiste também nalgumas ruas, 

sobretudo estreitas, na Póvoa de Varzim, como por exemplo na Rua da Portela e na Rua 

Rocha Peixoto. 

Os passeios estreitos, cujo passeios se encontram subdimensionados, são entraves 

à acessibilidade. Um passeio para que seja considerado acessível tem de possuir 1,20 

metros ou 1,50 metros, caso a via seja estruturante. Caso o passeio possua dimensões 

inferiores a 1,20 metros, pode revelar-se inseguro, sobretudo no cruzamento entre 

peões. Torna-se também inacessível para as pessoas que se desloquem de cadeira de 

rodas, de muletas ou andarilho, e ainda para pessoas que transportam objetos 

volumosos, como por exemplo os carinhos de bebé. No caso da Póvoa de Varzim, 

verificam-se algumas ruas com passeio subdimensionado, como por exemplo a Rua 

Gomes Amorim e Rua Almirante Reis (Nacional 13), Rua Frei Sebastião de São Luís e a 

Rua Elias Garcia.  

Pavimento degradado/ desadequado:  

Os passeios devem possuir de um pavimento confortável e acessível. Contudo, 

alguns passeios encontram-se degradados devido ao passar do tempo, ou às obras que 

ocorreram no local e que não foram, entretanto, arranjados, ou devido ao crescimento 

das raízes das árvores.  

Por outro lado, a construção desadequada de um passeio compromete também a 

boa acessibilidade desse passeio. O tipo de material que o passeio possui pode ser 

escorregadio, sobretudo em dias de precipitação, o que põe em causa a segurança dos 
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peões. A par disto, o passeio pode encontrar-se irregular, o que não é de todo 

recomendável.  

Rebaixamento do passeio (ausência/ má execução):  

O acesso às passadeiras é uma das maiores problemáticas da acessibilidade nas vilas 

e cidades portuguesas. A Póvoa de Varzim não é exceção a este problema. As passagens 

de peões devem possuir acessos rebaixados ou a via tem de estar sobrelevada, de modo 

a possibilitar o fácil acesso às pessoas com mobilidade condicionada. As rampas de 

acesso às passadeiras devem possuir uma inclinação máxima de 8%, ao longo de toda a 

extensão da passadeira. Caso o passeio tenha menos de 3 metros de largura, o passeio 

deve ser rebaixado na sua totalidade, contendo 6% como inclinação máxima na rampa. 

Em qualquer um dos casos, a altura máxima não deve ultrapassar dois centímetros e 

recomenda-se a utilização de piso de sinalização tátil e cor contrastante (Teles, 2016).  

Na análise efetuada à área de estudo da Póvoa de Varzim, verificou-se a ausência 

de 124 rebaixamentos junto à passadeira e 243 rebaixamentos mal-executados. Estes 

casos revelam-se como obstáculos à acessibilidade, sobretudo para pessoas que se 

deslocam de cadeiras de rodas. Os rebaixamentos do passeio analisados que se 

encontram mal-executados devem-se essencialmente à sua inclinação ser superior a 8% 

e/ ou por se encontrarem parcialmente rebaixados em relação à passadeira. Por outro 

lado, constatou-se a existência de 108 rebaixamentos do passeio bem executados, no 

entanto, nenhum deles continha piso de sinalização tátil e cor contrastante, que de certo 

modo, considera-se um obstáculo à acessibilidade, porque é inacessível para as pessoas 

invisuais.  

De salientar ainda, a existência de sobrelevação de algumas passadeiras. Estas 

passadeiras que servem de lomba para os veículos, têm o intuito de fazer abrandar a 

sua velocidade, dando assim maior segurança aos peões. Na área de estudo analisada, 

as passadeiras sobrelevadas encontram-se na Avenida do Mar, na Rua Dona Maria I e 

junto às escolas (Escola Secundária Eça de Queirós e escola primária – Rua Doutor 

Leonardo Coimbra; Escola Secundária Rocha Peixoto – Rua Doutor José Gomes de Sá e 

Praça Luís de Camões; Escola Básica Doutor Flávio Gonçalves – Rua de José Régio). 
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4.5.3. Barreiras móveis temporárias 

Estacionamento abusivo nos passeios: 

A falta de civismo de alguns condutores, a par de um planeamento urbano 

desadequado e uma morfologia antiga de alguns centros urbanos (arruamentos 

demasiados estreitos) resulta no estacionamento abusivo nos passeios, que por diversas 

vezes torna o percurso inacessível. Desta forma, as continuidades pedonais são 

interrompidas, retirando qualidade de vida à população e perturbando a imagem da 

cidade. Para evitar este tipo de obstáculo nos passeios, recomenda-se reforçar a 

fiscalização no espaço público, aumentar as campanhas de sensibilização rodoviária, e 

se necessário colocar prumos, floreiras ou mecos, de “design inclusivo” nos canais de 

infraestrutura, junto à via rodoviária, impedindo desta maneira o estacionamento dos 

veículos no passeio (Teles, 2014). 

Na área em estudo, na Póvoa de Varzim foram identificados 44 estacionamentos 

abusivos, alguns dos quais tornaram o percurso inacessível. 

Obra/ tapume: 

A construção ou requalificação de edifícios ou a requalificação da via pública 

causam por vezes grandes perturbações à acessibilidade pedonal. Por vezes não existem 

alternativas seguras para a passagem das pessoas, o que vem a afetar mais as pessoas 

com mobilidade reduzida, como por exemplo os idosos.   

Ao longo da análise das ruas na Póvoa de Varzim, considerou-se alguns percursos 

como inacessíveis, resultante das obras que estavam a decorrer, como é o caso da Rua 

Carlos Alberto que se encontrava em obras de requalificação urbana e na Rua Dona 

Maria I por causa requalificação da central de camionagem. 

Obstáculo comercial:  

As esplanadas, assim como os artigos para venda como jornais, revistas ou frutas e 

legumes causam a inacessibilidade de um dado passeio. Por vezes não deixam a largura 

livre do passeio (1,20 metros). 
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4.6. Análise geral dos obstáculos à acessibilidade na Póvoa e Varzim 

Praça do Almada (Anexo 8): 

Nesta praça encontra-se a Câmara Municipal, assim como vários serviços e 

comércios. A partir daqui, convergem acessos para vários pontos da cidade, assim como 

para outras cidades circundantes. Esta praça, pode ser o ponto de passagem para quem 

se dirige para o Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim; para a Rua Junqueira, que é de 

cariz comercial; para as praias; e para a única estação de metro que o concelho da Póvoa 

de Varzim possui, que fica a apenas 250 metros aproximadamente.  

É fulcral que a acessibilidade seja tida em conta, uma vez que há grande afluência 

de pessoas, sendo esta praça um importante ponto de referência da cidade. 

A Praça do Almada, criada nos finais do século XVIII, fruto do desenvolvimento que 

obteve graças à comunidade piscatória, recebeu em 2007 uma profunda requalificação 

urbana. Nesta requalificação eliminou-se a circulação rodoviária numa parte, de modo 

a aumentar o espaço público destinado aos peões.  

Atualmente, esta praça possui dois abrigos de transporte coletivo, um cicloparque, 

três MUPI´s, dois quiosques, semáforos, placas toponímicas e ecopontos. Dispõe 

também de bancos, candeeiros de iluminação pública e papeleiras que se encontram 

alinhados no corredor de infraestruturas. Há também três passadeiras que estão com 

pintura degradada e todos os rebaixamentos do passeio estão mal-executados, devido 

sobretudo a terem uma inclinação superior a 8%. 

Praça Luís de Camões (Anexos 21 e 19): 

Entre a Escola Secundária Rocha Peixoto e a Estrada Nacional nº13 (Rua Gomes de 

Amorim) encontra-se a Praça Luís de Camões. Esta praça está a cerca de 620 metros da 

praia e é muito frequentada pela população estudantil. Recentemente, houve a 

construção de um corredor/ pista ciclável, que conecta a Praça Luís de Camões até ao 

pavilhão municipal. 

Esta praça, dispõe uma cabina telefónica, um marco de correio, um parque de 

estacionamento para bicicletas, candeeiros de iluminação pública, bancos, placas 

toponímicas (inclusive uma placa toponímica de reduzidas dimensões que se encontra 
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no canal de acesso à passadeira), contentores de lixo, MUPI´s, papeleiras e um quiosque 

que se encontra mal posicionado, uma vez que não garante a largura livre do passeio 

(1,20 metros). 

Bairro da Matriz (Anexo 11): 

De acordo com a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim25, o Bairro da Matriz trata-

se de um núcleo histórico muito consolidado, contendo ruas estreitas que são vitais para 

o escoamento de tráfego do centro cívico da cidade para as periferias a norte e a 

nascente. Durante o ano de 2020, decorrem as obras de requalificação urbana deste 

bairro, visando a qualificação de todos os pavimentos, mobiliário urbano e espaços 

verdes, privilegiando assim a mobilidade suave em detrimento com a mobilidade do 

automóvel. Com isto, pretende-se também oferecer maior segurança e conforto à 

população.  

Deste plano de intervenção e que se insere na área em estudo, engloba a Rua da 

Quingosta, a Rua de Carlos Alberto, a Rua Senhora do Monte, a Rua Professor 

Leopoldino Loureiro e o Largo Eça de Queirós. 

Estrada Nacional 13 (Rua Almirante Reis/ Rua Paulo Barreto/ Rua Gomes de Amorim) 

(Anexos 6, 8, 10, 18, 19, 20, 21 e 29): 

 A nacional 13 passa no meio da cidade da Póvoa de Varzim, direcionando-se de 

sul para norte. Trata-se de um eixo rodoviário bastante congestionado e serve de 

alternativa à autoestrada A 28, que possui portagens nalguns troços. É também o 

principal acesso à sua cidade vizinha, Vila do Conde. Por outro lado, é também muito 

utilizado para realizar trajetos pedonais. Ao longo do seu percurso pela cidade existem 

vários tipos de comércio, como cafés, restaurantes, supermercados, lojas de roupa, 

entre outros. Próximo a este arruamento encontram-se também serviços importantes 

da cidade, bem como a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, a Escola Secundária 

Rocha Peixoto, o tribunal, o Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim, a Polícia de 

Segurança Pública e o quartel de bombeiros. A estação de metro da Póvoa de Varzim 

está da mesma forma próxima da nacional 13.  

 
25 Disponível em: <https://www.cm-pvarzim.pt/>. 
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 É possível dividir a nacional 13 na cidade da Póvoa de Varzim em três partes: a 

primeira parte corresponde à Rua Almirante Reis localizada entre o limite do concelho 

da Póvoa de Varzim com o de Vila do Conde até à Praça do Almada. Entre esta praça e a 

Praça Marquês de Pombal encontra-se a Rua Paulo Barreto, que coincide com a segunda 

a parte. Por fim, temos a Rua Gomes de Amorim, que está entre a Praça Marquês de 

Pombal/ Avenida Mouzinho de Albuquerque e a localidade de A Ver-o-Mar.  

 Uma vez que este arruamento possui grande afluência de pessoas, devido 

também a ser um dos principais arruamentos da cidade, deve-se ter em atenção o 

estado da acessibilidade pedonal que aqui tem. Contudo, por causa das reduzidas 

dimensões que a via possui, sobretudo na área mais central e consolidada da cidade, 

leva a que alguns percursos não respeitem a legislação no que diz respeito à largura do 

passeio. Na Rua Almirante Reis, nomeadamente entre a Praça do Almada e a estação 

metro, a largura do passeio de ambos os lados, têm entre 0,80 metros e 1 metro. Para 

agravar ainda mais a acessibilidade pedonal neste segmento de rua, encontra-se de um 

lado do passeio algumas barreiras urbanísticas, nomeadamente semáforos e sinais de 

trânsito. Do outro lado do passeio há a presença da barreira temporária/ móvel, 

obstáculo comercial. Na Rua Gomes de Amorim, entre os cruzamentos das ruas, Rua 

Elias Garcia/ Rua Doutor Leonardo Coimbra e a Avenida Mouzinho de Albuquerque, 

também não está cumprida a dimensão da largura acessível de um lado do passeio, uma 

vez mede apenas 1,10 metros.  

 Outros obstáculos à acessibilidade que foram identificados são os candeeiros de 

iluminação pública, que interrompem a continuidade do percurso acessível.  

Apesar do gradeamento que se encontra no cruzamento entre a Rua Paulo 

Barreto e a Rua Cidade do Porto servir para dar segurança aos peões, este elemento 

traduz-se num obstáculo porque leva a que o passeio tenha menos de 1,20 metros. 

 No total de 24 passadeiras que atravessam este eixo rodoviário em questão e em 

análise, foram identificadas 16 passadeiras inacessíveis, uma vez que possuem pintura 

degradada. 

Foi identificado também, algumas passadeiras com ausência de rebaixamento, e 

outras passadeiras com má execução do rebaixamento. Há também a presença de uma 

passadeira que termina em estacionamento. Estes casos demonstram-se como 

autênticos obstáculos à acessibilidade. 
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Rua António Gonçalves Linhares (Anexo 7): 

 Este arruamento próximo da estação de metro da Póvoa de Varzim possui alguns 

entraves à acessibilidade, nomeadamente, porque um dos passeios está 

subdimensionado. De salientar também, a presença de umas escadas que dão acesso a 

esta rua e são consideras inacessíveis, isto porque têm o pavimento degradado, não 

possuem faixa de aproximação nem corrimões.   

Rua das Lavadeiras/ Rua Joaquim Martins da Costa (Anexos 9 e 11): 

 Trata-se de arruamentos próximos da Praça do Almada e caracterizam-se por 

serem de sentido único com estacionamento para automóveis de um dos lados. Em 

termos da acessibilidade pedonal, os seus percursos encontram-se inacessíveis. A razão 

para isso deve-se sobretudo pelo facto dos seus passeios serem subdimensionados. Em 

ambas as ruas, verifica-se segmentos do passeio que têm o pavimento degradado.  

Os passeios da Rua Joaquim Martins da Costa possuem apenas 0,70 metros a 0,80 

metros de largura, na maior parte da sua extensão. Para além disso, verifica-se a 

presença de alguns obstáculos, assim como, armários, obras/ tapume e um contentor 

do lixo.  

Relativamente aos passeios da Rua das Lavadeiras, estes possuem entre os 0,60 

metros e os 0,80 metros de largura, o que basicamente impossibilita o cruzamento entre 

pessoas. Parte desta rua tem ausência de passeio. Outras barreiras à acessibilidade 

detetadas nesta rua, são os sinais de trânsito, armários e contentores de lixo. 

Rua da Portela/ Rua Padre José Brenha/ Rua de Cardoso/ Rua Almeida Brandão/ Rua 

Padre José leites Morais/ Rua Doutor Josué Trocado (Anexos 13 e 14): 

  Estes arruamentos localizam-se entre o Largo das Dores (onde se encontra o 

Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim, a Guarda Nacional Republicana, o tribunal, a 

igreja da Nossa Senhora das Dores e a igreja da Misericórdia) e o cemitério da Póvoa de 

Varzim. Em todos estes arruamentos, existem parcelas de passeios que estão 

subdimensionados. Há também em alguns segmentos destas ruas que não possuem 

passeio. 

 Constata-se também a falta de 5 passadeiras, de modo a incrementar o 

atravessamento seguro dos peões nas vias. Na Rua Doutor Josué Trocado salienta-se a 
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presença de uma passadeira que possui um pavimento irregular e desadequado, o que 

afeta a travessia da via sobretudo às pessoas de cadeiras de rodas.  

Outros obstáculos e barreiras determinantes que condicionam a acessibilidade e que 

estão presentes nestas ruas são armário, boca-de-incêndio, gradeamento, bola/ meco/ 

pilarete, candeeiros de iluminação pública, placas toponímicas, sinais de trânsito, 

semáforos, ausência de rebaixamento do passeio, má execução do rebaixamento do 

passeio e pavimento degradado.  

Rua Elias Garcia (Anexos 19 e 20): 

 Esta rua está localizada entre a Rua Gomes de Amorim e a Avenida dos Banhos, 

e caracteriza-se por ser estreita, de sentido único e com estacionamento de um dos 

lados. É muito utilizada por veraneantes, uma vez que este arruamento se direciona para 

as praias.  

 Uma das principais problemáticas desta rua é de os passeios serem 

subdimensionados, havendo sítios em que o passeio chega a ter somente 0,90 metros. 

A par disto, os rebaixamentos do passeio de acesso à passadeira encontram-se todos 

mal-executados. O passeio deveria ser rebaixado na sua totalidade, o que não acontece 

e a inclinação é superior a 8%. Ao longo do passeio está presente candeeiros de 

iluminação pública e armários, que afetam ainda mais a acessibilidade pedonal.  

Rua Frei Sebastião de São Luís (Anexo 19): 

 Esta rua está inserida entre a Avenida Mouzinho de Albuquerque e a Rua Elias 

Garcia. O principal problema deste arruamento é de o passeio ser subdimensionado. A 

largura do passeio oscila entre 1 metro e 1,10 metros, o que faz com que os percursos 

desta rua sejam inacessíveis.  

Rua Alberto Pinheiro Torres (Anexos 25 e 26): 

 Esta rua tem a particularidade de se tratar de uma rua que partilha o trânsito 

automóvel com a ciclovia. Possui sinalização que assim o indica. Esta ciclovia partilhada 

conecta o corredor/ pista ciclável pavilhão municipal – Escola Secundária Rocha Peixoto, 

com a pista ciclável que se situa na Avenida 25 de abril (Via B), quase na periferia da 

cidade. 
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 Em alguns segmentos não há a existência de passeio, noutros segmentos possui 

passeio subdimensionado. A par disto, esta rua possui outras barreiras que condicionam 

a acessibilidade: caldeiras de árvore sem grelha de proteção, bola/ prumo/ meco, 

papeleiras, candeeiros de iluminação pública, obstáculo comercial, placa toponímica, 

sinais de trânsito, armários, contentor de lixo e pavimento degradado.  

 Para melhorar a acessibilidade pedonal nesta rua, deve ser implementada uma 

passadeira próxima ao cruzamento desta rua, com a Rua de Monteiro Júnior.  

Rua Bonitos de Amorim (Anexos 12, 15 e 16): 

 Este arruamento integra a Estrada Nacional 205, sendo uma via muito 

congestionada. Esta rua tem o seu começo/ fim no Largo das Dores. Perto desse 

começo/ fim, há a presença de um abrigo de transportes coletivos e de um dos lados do 

passeio verifica-se que o passeio é inacessível, devido ao mau estado do pavimento e à 

presença de bancos.  

 Relata-se também a existência de uma passadeira que está mal dimensionada, 

com pintura e piso degradado, contento rebaixos do passeio mal-executados.  

Outros entraves à acessibilidade presentes nesta rua, é a inexistência de pequenas 

partes do passeio, obra/ tapume, estacionamento abusivo no passeio, bola/ prumo/ 

meco, papeleiras, bancos, sinais de trânsito, degraus/ rampas degradados e obstáculos 

comerciais. 

Rua Dona Maria I/ Via General Humberto Delgado (Anexos 14, 15, 24, 25, 26 e 28): 

 Este eixo rodoviário é muito estruturante para a cidade da Póvoa de Varzim. Nele 

estão presentes alguns equipamentos públicos da cidade, que é o caso do cemitério, 

auditório municipal, pavilhão municipal e a central de camionagem.  

 No decorrer do ano de 2020 tem estado a decorrer obras de requalificação na 

central de camionagem da Póvoa de Varzim. Com isto, leva a que seja interdito o 

atravessamento de parte de um passeio na Rua Dona Maria I.   

Relativamente às barreiras de acessibilidade, destacam-se as várias caldeiras de 

árvores e que em todas elas não possuem grelha de proteção. A par disto, verificou-se 

a presença de estacionamento abusivo no passeio, MUPI´s, ausência do rebaixamento 

do passeio, bancos, papeleiras, obras/tapume, placas toponímicas, bola/ prumo/ meco, 
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candeeiro de iluminação pública, armários, boca-de-incêndio e semáforos. Apesar da 

existência de todos estes condicionamentos à acessibilidade presentes nos passeios 

destes arruamentos, classifica-se maioritariamente como acessível em toda a sua 

extensão, uma vez que a maior parte das barreiras estão no corredor de infraestruturas, 

não perturbando o corredor acessível. 

Avenida do Mar (Anexos 27, 28 e 29): 

 Uma das principais entradas para a cidade da Póvoa de Varzim é precisamente a 

Avenida do Mar. Esta avenida interliga-se com a Avenida Vasco da Gama/ Rua Gomes 

de Amorim (EN 13), com a autoestrada A 28, prosseguindo-se a nordeste em direção a 

Amorim e a Barcelos. Trata-se de um eixo rodoviário bastante congestionado. Possui 

duas vias em cada sentido. Recentemente, construi-se uma ciclovia paralela a esta 

avenida.  

 No que toca à acessibilidade pedonal, esta avenida possui maioritariamente 

percursos acessíveis. Contudo, persistem algumas barreiras à acessibilidade, que neste 

caso são as caldeiras das árvores que não possuem grelhas de proteção (o que não torna 

seguro, sobretudo para as pessoas invisuais), placas toponímicas, ausência de 

rebaixamento do passeio (na entrada e saída do posto de combustível) e bola/ prumo/ 

meco.  

 De salientar ainda que as passadeiras que se encontram ao longo desta avenida 

estão sobrelevadas, ficando ao mesmo nível do passeio. Desta forma, o atravessamento 

das vias é seguro e acessível, uma vez que os veículos são obrigados a reduzir a 

velocidade porque a passadeira serve de “lomba”. No entanto, previamente ao acesso 

à passadeira, não existe sinalização tátil e cor contrastante, o que faz com que o acesso 

à passadeira não esteja acessível para todos.  

Avenida Mouzinho de Albuquerque (Anexos 18 e 19): 

 Esta avenida foi aberta no início do século XX, contendo aproximadamente 750 

metros. Na primeira década deste século, houve uma intervenção urbana nesta avenida. 

Anteriormente a esta intervenção, a Avenida Mouzinho de Albuquerque possuía passeio 

no separador central. Contudo, este passeio encontrava-se algo inacessível, uma vez que 

as raízes das árvores que estavam neste passeio danificaram o pavimento. Com a nova 
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reformulação da avenida, o passeio central deixou de existir, os passeios laterais foram 

alargados e passou a haver um parque de estacionamento subterrâneo ao longo de toda 

a avenida.  

Esta avenida é uma das principais artérias da cidade. Está localizada entre o Largo das 

Dores e o Passeio Alegre/ Avenida dos Banhos (onde estão as praias). Nesta ampla 

avenida encontram-se diversos serviços e comércios, como por exemplo, o mercado 

municipal. 

Como este eixo se situa bem no centro da cidade, e por deter boa referência, esta 

avenida recebe grande afluência de pessoas. Ela é bem acessível, uma vez que possui 

passeios largos. Contudo, possui algumas barreiras à acessibilidade, como as caldeiras 

de árvore que não possuem grelha de proteção, bancos, MUPI, estacionamento abusivo 

no passeio e placas toponímicas. Os rebaixamentos do passeio de acesso à passadeira 

estão todos bem executados, mas não possuem sinalização tátil e cor contrastante. 

 

4.7. Evolução da acessibilidade entre 2005/ 2010 até à atualidade 

 As principais mudanças relacionadas com a acessibilidade entre o projeto REDE 

da Póvoa de Varzim com o atual estudo à acessibilidade na Póvoa de Varzim são as 

passagens de peões que se encontram em frente à Escola Secundária Eça de Queirós, 

mais precisamente no cruzamento da Rua Doutor Leonardo Coimbra com a Rua do 

Conselheiro Abel de Andrade. O piso deste cruzamento, assim como o das três 

passadeiras que aqui se encontram foi recentemente sobrelevado, fazendo com que o 

passeio e a via rodoviária estejam ao mesmo nível. Consequentemente, este piso 

sobrelevado, que serve também de lomba, leva ao aumento da segurança rodoviária, 

uma vez que os condutores reduzem a velocidade. Por outro lado, o acesso às 

passadeiras encontra-se bem executado, uma vez que não há necessidade de haver 

rebaixamento do passeio. Contudo, para que esta área esteja bem acessível para todos, 

é necessário que haja sinalização tátil e cor contrastante no pavimento de acesso à 

passadeira. No período em que decorreu o projeto REDE, os rebaixamentos a estas 

passadeiras estavam mal-executados.  

 Relativamente ao resto da área, não se evidenciou mudanças significativas entre 

o projeto REDE e o atual estudo. As figuras 6, 7 e 8 reportam o resultado do estado da 
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acessibilidade nos percursos pedonais dos arruamentos. As figuras 6 e 7 são referentes 

ao projeto REDE (2008 e 2010) e a figura 8 ao atual estudo sobre a acessibilidade no 

centro da Póvoa de Varzim.

Figura 6 - Mapa da área de adesão da 
Póvoa de Varzim ao projeto Rede Nacional 
de Cidades com Mobilidade para Todos 
(REDE), criada em 2005. Resultado da 1ª 
avaliação da implementação do plano de 
intervenção das acessibilidades (2008) 

 

 

Figura 7 – Mapa da 2ª avaliação da 
implementação do plano de intervenção 
das acessibilidades, no âmbito do projeto 
REDE (2010) 
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Figura 8 - Mapa dos percursos acessíveis e dos percursos inacessíveis na área de estudo da 
Póvoa de Varzim, em 2020 
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5. Mobilidade suave – circulação ciclável na Póvoa de Varzim 

A cidade de Póvoa de Varzim, possui condições favoráveis para utilização diária 

da bicicleta, uma vez que o seu relevo demonstra ser bastante aplanado, porque se 

encontra próximo do mar. O ponto mais elevado do concelho não supera os 200 metros 

de altitude, sendo este o Monte de São Félix (figura 9). 

Figura 9- Hipsometria do concelho da Póvoa de Varzim 

 

Segundo a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, este concelho foi um dos pioneiros 

em Portugal a deter ciclovias no seu território. Essa ciclovia encontra-se paralela à linha 

do mar, na Avenida dos Banhos e na Avenida dos Descobrimentos, possuindo cerca de 

1,85 quilómetros de extensão. Quanto à sua largura, possui 1,8 metros, não 

apresentando, portanto, uma dimensão segura e aceitável na travessia de ciclistas em 

simultâneo e em sentido opostos. 

No ano de 2019, construíram-se alguns quilómetros de ciclovia no concelho da 

Póvoa de Varzim, que se encontram em canal ciclável partilhado com o trânsito 

rodoviário e em pistas/ corredor cicláveis. De acordo com a Câmara Municipal da Póvoa 

de Varzim, a circulação em bicicleta em canal partilhado com o trânsito rodoviário não 

demonstra ser seguro para o ciclista, uma vez que há o perigo por parte dos automóveis 

e também por não haver educação e cultura do uso da bicicleta no dia-a-dia. Por outro 
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lado, a circulação das bicicletas em ruas pedonais (como por exemplo na rua Junqueira, 

na cidade da Póvoa de Varzim), também não demonstra ser seguro, mas desta vez para 

os peões, uma vez que há ciclistas que não têm civismo e circulam na rua com muita 

velocidade.  

 Estas novas ciclovias são as primeiras do município que têm o objetivo de melhorar 

a acessibilidade na cidade, não tendo o objetivo do lazer. Localizam-se na denominada 

via B da cidade e a norte da cidade, sendo estas em pista ciclável. Estas ciclovias possuem 

entre os 2,5 a 2,8 metros de largura. Outra nova ciclovia, faz a ligação entre o pavilhão 

municipal até à praia, através da Avenida Santos Graça. Parte desta ciclovia encontra-se 

em canal partilhado com o automóvel, devido às características da estrutura viária, que 

são de reduzidas dimensões (figura 10). As novas ciclovias são caracterizadas por serem 

de cor amarela, sendo de cor vermelha em locais de partilha de tráfego com o pedonal 

ou com o tráfego rodoviário. Ao todo, as ciclovias que se encontram segregadas 

visualmente ou fisicamente do tráfego automóvel e que foram recentemente 

construídas possuem um total aproximado de 5 830 metros de extensão. 

Figura 10 - Rede de ciclovias na cidade da Póvoa de Varzim 
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A prioridade da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim passa por apostar neste modo 

de mobilidade suave. Entende-se por mobilidade suave, todos os meios de transporte 

não motorizados, como o meio pedonal, bicicleta, skate, patins e outros congéneres.  

De acordo com a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, neste momento não 

existe em projeto nenhuma construção de ciclovia, uma vez que aquelas que já se 

encontram construídas estarão em análise durante algum tempo, de modo a verificar a 

evolução do seu usufruto por parte dos habitantes deste município. Caso se verifique 

que a utilização da bicicleta tenha aumentado em movimentos pendulares, haverá 

maior circulação rodoviária condicionada, ou diminuição do estacionamento rodoviário, 

priorizando os movimentos pedonais e cicláveis.  

Em 2020, encontra-se em fase de conclusão a ciclovia com o intuito do lazer, fazendo 

ligação entre a Póvoa de Varzim com Vila Nova de Famalicão. Esta ciclovia/ ecopista 

aproveita o antigo ramal ferroviário, entretanto encerrada à sua circulação desde 1995. 

Em 2020, existia na cidade aproximadamente 2 300 metros de ciclovia partilhada, 

8 230 metros de pista/ corredor ciclável. Destes 8 230 metros de pista/ corredor ciclável, 

cercade 260 metros correspondem ao corredor ciclável que se localiza na Rua Doutor 

José Gomes de Sá e cerca de 580 metros correspondem à ecopista (estação de metro – 

Avenida 25 de abril).  

A Póvoa de Varzim, à semelhança com o resto do país, encontra-se relativamente 

atrasada no que toca à circulação em bicicleta, em comparação com outros países 

europeus, como por exemplo, os Países Baixos, a Bélgica e a Dinamarca. Contudo, a 

autarquia tem apostado e promovido esta mobilidade sustentável. 

Deste modo, sugere-se como prioritária, a construção de pistas/ corredores cicláveis 

ou em último caso de ciclovias partilhadas com tráfego automóvel, no acesso ao parque 

da cidade, no prolongamento para norte da ciclovia da marginal, e nos seguintes 

arruamentos: Avenida Mouzinho de Albuquerque, Rua Agonia de Frasco, Rua Tenente 

Valadim, Rua Doutor Leonardo Coimbra, Rua de Camilo, Rua Doutor Josué Trocado, Rua 

Almeida Brandão, Rua Coronel Oudinott, Rua Padre Manuel Moreira da Silva, Rua 

Pereira Azurar, Rua de Penalves, Rua do Conselheiro Abel de Andrade, Rua da Ponte e 

Rua Manuel Silva (figura 11). 
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Figura 11 – Mapa das atuais ciclovias e propostas de implementação de ciclovias e 

cicloparques na Póvoa de Varzim 
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6. Considerações finais 

As temáticas da acessibilidade e da mobilidade são fundamentais no 

planeamento urbano. A possibilidade de estagiar na empresa Mobilidade e 

Planeamento do Território®, Lda (mpt®) foi muito gratificante, uma vez que me 

possibilitou recolher muita informação sobre as temáticas em estudo, e também porque 

me permitiu compreender o processo de elaboração de um plano sobre a mobilidade 

de uma dada cidade. Nesta empresa, tive a oportunidade de ter conhecimento sobre a 

elaboração de alguns projetos e trabalhos feitos e também o acesso a bibliografia. 

O motivo da escolha da cidade da Póvoa de Varzim deve-se ao facto de ser uma 

cidade que a conheço, ter média dimensão e receber muitos turistas, nomeadamente 

nos fins-de-semana e nos meses da época balnear. É, portanto, essencial que a cidade 

esteja livre de barreiras à acessibilidade. Por outro lado, atualmente tem-se priorizado 

meios de deslocação que não são poluentes, ou seja, trata-se dos modos suaves: a 

circulação pedonal e a circulação ciclável.  

A escolha da área de estudo na Póvoa de Varzim teve em consideração a 

localização dos equipamentos públicos, que se podem considerar como polos geradores 

de tráfego. A par disto, enquadra também um núcleo antigo e densamente povoado 

com algum edificado meio degradado. Por outro lado, engloba também povoamento 

algo disperso e também edificado e arruamentos mais recentes. Ao longo da área de 

estudo é atravessada por uma das principais e congestionados estradas do Norte do país 

que é a Estrada Nacional nº13.  

Verificou-se que entre os anos de 2001 a 2011 (de acordo com os Censos de 2001 

e de 2011, disponíveis no INE), a população envelhecida (com 65 e mais anos) da 

freguesia da Póvoa de Varzim, aumentou de 7 127 para os 9 492 e que na freguesia 

central passou de 3 452 para os 4 616 habitantes com 65 e mais anos. Por outro lado, a 

população mais jovem (população até aos 14 anos) tem diminuído. 

 A freguesia da Póvoa de Varzim, viu aumentar a sua população de 27 810 para 

os 28 420 habitantes entre os anos de 2001 a 2011. Quanto à população do concelho da 

Póvoa de Varzim, diminui ligeiramente entre os anos de 2001 até 2016. Nos anos de 

2017 e 2018 regista-se um aumento da população no concelho. O principal motivo para 
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este aumento populacional, deve-se ao saldo migratório ser positivo, ou seja, pode-se 

considerar este município atrativo.  

Relativamente à população que possui deficiência, verifica-se que em 2001, 6,6% 

do total da população era portadora de alguma deficiência no concelho da Póvoa de 

Varzim. O tipo de deficiência que tem maior expressividade no concelho em estudo é a 

deficiência visual (1,91%) e a deficiência física/ motora (1,59%). Com base nos dados 

fornecidos no INE, apurou-se ainda que no concelho, em 2011, 6,72% da população 

possuía muita dificuldade em ver, 3,7% da população detinha muito dificuldade em 

ouvir, 6,91% da população possuía muita dificuldade em andar ou subir escadas, e 4,34% 

da população tinha problemas de memória e concentração.  

Os modos suaves (circulação pedonal e a circulação ciclável) têm uma boa 

expressividade no concelho. No que toca à circulação pedonal, em 2011, 22,08% dos 

movimentos pendulares na Póvoa de Varzim eram feitos a pé, contra uma média 

nacional de 16,42%. Relativamente à circulação ciclável, verifica-se que em 2011 1,58% 

dos movimentos pendulares na Póvoa de Varzim serem realizados de bicicleta, valor 

baixo, mas superior à média em Portugal (0,53%). Embora este município possua apenas 

uma estação de metro, salienta-se que 3,3% dos movimentos pendulares em 2011, eram 

efetuados por modo ferroviário urbano e que se calcula que 37% do total da população 

do concelho reside a menos de 1000 metros da estação de metro.  

Foram elaborados dois diagnósticos relativos à acessibilidade no centro da Póvoa 

de Varzim, no âmbito do projeto Rede Nacional de Cidades e Vilas com Mobilidade para 

Todos (REDE), entre os anos de 2005 a 2010. Na primeira avaliação, constatou-se que 

50% da área de adesão ao projeto possuía corredores acessíveis. Relativamente à 

segunda avaliação considerou-se que 70% da área de adesão encontrava-se acessível, 

verificando-se assim uma melhoria na acessibilidade na área em questão no período 

referido.  

A principal mudança ocorrida entre o projeto REDE aplicada à cidade da Póvoa 

de Varzim nos anos de 2005 a 2010, com o atual diagnóstico à acessibilidade 

corresponde à alteração do acesso às passadeiras que se encontram próximo da Escola 

Secundária Eça de Queirós, mais especificamente no cruzamento entre a Rua do 

Conselheiro Abel de Andrade e a Rua Doutor Leonardo Coimbra, estando este local algo 
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mais acessível, uma vez que os antigos rebaixamentos do passeio estavam mal 

executados. Neste cruzamento onde se encontram três passadeiras, o piso da via está 

sobrelevado, de modo a ficar ao mesmo nível que o passeio. Com isto, não há 

necessidade de haver rebaixamento do passeio. Contudo, na atualidade ainda persistem 

alguns percursos inacessíveis.  

Após a identificação e localização das barreiras à acessibilidade, procedeu-se à 

elaboração das bases cartográficas, de modo a analisar e a diagnosticar o estado da 

acessibilidade na Póvoa de Varzim. Verificou-se que, de todos os tipos de barreiras 

existentes, as únicas que não se encontram presentes na área de estudo, são o 

gradeamento com publicidade, poste com floreira e iluminação de festas e romarias. Os 

principais problemas são a má execução ou ausência de rebaixamento do passeio, 

ausência da passadeira, pintura degradada da passadeira, ausência do passeio, passeio 

subdimensionado, caldeiras de árvore que não possuem grelha de proteção e mobiliário 

urbano mal posicionado, tal como alguns candeeiros de iluminação pública, armários, 

sinais de trânsito e semáforos.  

Á semelhança dos Planos de Promoção de Acessibilidade e do projeto REDE, a 

classificação dos percursos dos arruamentos deste trabalho dividiu-se entre a acessível 

(de cor verde) e inacessível (de cor vermelho), seguindo o que está definido na legislação 

em vigor relativamente à acessibilidade, nomeadamente, o Decreto-Lei nº 163/ 2006 de 

8 de agosto 

Salienta-se entre os aspetos a corrigir, a ausência de grelha de proteção em 78 

caldeiras de árvore, o que é perigoso para as pessoas invisuais, ou até mesmo para os 

mais distraídos.   

Um pouco por toda a área de estudo foi possível encontrar também 

estacionamento abusivo no passeio. Esta barreira móvel não se deve ao planeamento 

incorreto que a cidade teve, e sim à falta de civismo de algumas pessoas. Para combater 

este comportamento, estão instalados prumos/ mecos/ pilaretes nalgumas ruas da 

cidade, o que é desaconselhável, uma vez que comprometem a acessibilidade do 

percurso pedonal e atenta com a segurança de muitos.  
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Todavia, possivelmente que o problema na acessibilidade dentro da área de 

estudo sejam as passagens de peões. Primeiramente, pelo facto da inacessibilidade de 

algumas passadeiras: identificou-se a ausência de 43 passadeiras, a existência de duas 

passadeiras que terminam em estacionamento e outras 41 passadeiras que possuem 

pintura degradada. A ausência de passadeira está presente um pouco por toda a área 

de estudo, enquanto que as passadeiras com pintura degradada estão presentes 

sobretudo nos arruamentos com maior congestionamento de trânsito, como por 

exemplo na Rua Gomes de Amorim. Por outro lado, em vários casos os acessos às 

passadeiras são inacessíveis para parte dos cidadãos: foram identificadas 124 ausências 

de rebaixamento junto à passadeira, 243 rebaixamentos mal-executados e 108 

rebaixamento bem executados, mas sem sinalização tátil e cor contrastante no 

pavimento.  

A ausência de passeio é outra falha grave, pois coloca o peão em perigo, ao este 

ser obrigado a circular na faixa de rodagem do automóvel. Alguns arruamentos da área 

de estudo não possuem passeio, como: Rua Alberto Oliveira, Rua Padre José Brenha, 

Rua da Amadinha, Rua Rocha Peixoto e Rua João Penha. Por outro lado, há também a 

presença de passeios que são demasiado estreitos para as pessoas circularem neles, 

sabendo-se que devem possuir uma largura livre de pelo menos 1,20 metros. Os 

principais arruamentos que têm passeio subdimensionado são: Rua Elias Garcia, Rua 

Gomes de Amorim, Rua Almirante Reis, Rua Frei Sebastião de São Luís, Rua Comandante 

Joaquim Lima, Rua Padre José Brenha, Rua de Cardoso, Rua da Portela, Rua dos Ferreiros 

e a Rua Vila Velha.   

Apesar de tudo, verifica-se que existem mais arruamentos com corredores 

acessíveis do que arruamentos com corredores inacessíveis. Mas além de falhas em 

vários arruamentos, considera-se prioritária a intervenção na estrada nacional nº13, 

dado o elevado volume de tráfego, não só de automóveis, como também de peões e o 

facto de apresentar várias barreiras, nomeadamente o pavimento degradado, passeios 

subdimensionados, passadeiras com pintura degradada, má execução do rebaixamento 

do passeio e má posicionamento de alguns candeeiros de iluminação pública, 

semáforos, placas toponímicas e sinais de trânsito. 
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Para incentivar a população a utilizar a bicicleta nos movimentos pendulares, 

considera-se que devem existir infraestruturas que permitam estacionar a bicicleta 

(cicloparques), estando estes localizados o mais próximo possível dos equipamentos 

públicos e de polos geradores de tráfego. Estes cicloparques devem estar também 

situados nos canais de infraestruturas e o seu design universal não deve pôr em perigo 

as pessoas nem danificar a bicicleta. 

Ultimamente, a autarquia da Póvoa de Varzim tem investido na mobilidade 

suave, com a construção recente de pistas/ corredores cicláveis na cidade, considerando 

as condições favoráveis que esta possui para a utilização diária da bicicleta. Contudo é 

possível a ampliação da rede de ciclovias. Nesse sentido, sugere-se como prioritária, a 

construção de pistas/ corredores cicláveis ou em último caso de ciclovias partilhadas 

com tráfego automóvel, em alguns locais da cidade, no sentido de aumentar a 

mobilidade suave, contribuindo assim no desuso do automóvel e contribuindo na 

diminuição da poluição e na melhoria da qualidade de vida.  
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7. Complemento 

O estágio e a empresa: 

 O estágio curricular realizado no âmbito da finalização do Mestrado de Riscos, 

Cidades e Ordenamento do Território, teve início no dia 6 de janeiro de 2020, e era para 

se ter finalizado no dia 30 de abril de 2020, na empresa Mobilidade e Planeamento do 

Território®, Lda (mpt®). No entanto, devido à pandemia do vírus do coronavírus (Covid-

19) que veio a afetar o mundo todo, o estágio presencial foi suspenso na primeira 

quinzena de março, uma vez que a empresa passou a estar em modo de teletrabalho. 

Ao todo foram cumpridas cerca de 380 horas presenciais na empresa, tendo a 

supervisão da Eng. Doutora Paula Teles e do Dr. Jorge Gorito e a orientação do Prof. 

Doutor José Alberto Rio Fernandes, da Faculdade de letras da Universidade do Porto.  

A empresa mpt®, é uma empresa de planeamento e gestão da mobilidade. Possui 

uma visão contemporânea nos modelos e projetos que desenvolve, integra de forma 

holística, todos os saberes que, direta ou indiretamente, desenham territórios com 

qualidade do ambiente urbano. A estratégia da empresa, passa por procurar a qualidade 

de vida das pessoas e a relação destas com os lugares através de práticas de 

planeamento e projeto integradas, envolvendo as estratégias de desenvolvimento 

urbano que, cumprindo a legislação definida para o território, tenham em consideração 

as vertentes de tráfego e transportes, o planeamento urbano e a arquitetura paisagista, 

a ecologia urbana e o desenho da cidade, incluindo a sua componente arquitetónica. 

Pretende-se, cuidar dos espaços públicos e urbanos, como se tratasse de uma sala de 

estar. Mais recentemente, no contexto das políticas e tendências mundiais relativas à 

mobilidade urbana, a empresa reforça o seu trabalho para a temática da mobilidade 

suave, com o desenvolvimento de trabalhos, que integram os transportes públicos com 

a mobilidade pedonal ou ciclável (Teles, 2018). 

A empresa mpt® surgiu em outubro de 2004, com a designação de Mobilidade 

Paula Teles, Lda. Posteriormente, em 2012, muda a sua designação para “mpt” 

mobilidade e planeamento do território, lda. Esta empresa enquadra o seu 

conhecimento, tendo em conta a elaboração de Planos Estratégicos de 

Desenvolvimento Urbano, de Planos de Mobilidade e Transportes, de Planos de 

Mobilidade Urbana Sustentável e Planos de Imagem e Marketing da Cidade. As suas 
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áreas estratégicas são: mobilidade urbana, tráfego e transportes; acessibilidade e 

mobilidade para todos; planeamento das políticas urbanas e regeneração das cidades; 

qualidade do ambiente urbano e paisagem natural; e desenho urbano e design 

universal. 

 A escolha da área de estudo para o desenvolvimento do diagnóstico do Programa 

Local de Promoção de Acessibilidade, abordando as temáticas da acessibilidade e a 

mobilidade suave, foi a cidade da Póvoa de Varzim, a qual durante os anos 2005 a 2010 

foi objeto de trabalho por parte da empresa no âmbito do projeto Rede Nacional de 

Cidade e Vilas com Mobilidade para Todos (REDE). 

 Enquanto estágio, tive a possibilidade de ver de perto e de ficar a conhecer o 

processo de planeamento de uma cidade, a importância da multidisciplinaridade (neste 

caso específico, o enquadramento entre a geografia e a arquitetura), a importância que 

os SIG têm no processo de elaboração dos vários projetos e a dinâmica da equipa de 

trabalho. Para além de ter tido este conhecimento, tive também a oportunidade de ficar 

a conhecer como se processa o trabalho de campo, no âmbito da atualização do plano 

de promoção da acessibilidade da Maia. Esta presença no trabalho de campo foi muito 

importante, uma vez que pude pôr em prática aquilo que aprendi no trabalho de campo 

da empresa no concelho da Maia, na minha área de trabalho, na cidade da Póvoa de 

Varzim. Embora não tenha contribuído diretamente para a elaboração de um trabalho 

na empresa, a experiência do estágio foi muito positiva e enriquecedora, uma vez que 

adquiri novos conhecimentos relativos à mobilidade, à acessibilidade e ao urbanismo, e 

também pela oportunidade que tive em conviver com as pessoas que trabalhavam na 

empresa. 
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Anexos  

 

Anexo 1 – Logótipo da empresa do estágio realizado: Mobilidade e Planeamento do 
Território®, Lda (mpt®) 

 
 

 

 

Anexo 2 - Localização do distrito do Porto em Portugal continental 
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Anexo 3 - Localização do concelho da Póvoa de Varzim na Área Metropolitana do Porto 

 
 

 

Anexo 4 - Localização da área de estudo no concelho da Póvoa de Varzim 
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Anexo 5 – Quadro das barreiras arquitetónicas/ urbanísticas e barreiras móveis/ temporárias 

presentes no espaço urbano 

 

Fonte: Teles, (2016). Plano Municipal de Acessibilidade para Todos de Valongo. Fase I: 

Caracterização e Diagnóstico. Porto. Mpt-Mobilidade e Planeamento do Território, Lda 
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Anexo 6  - Mapa das barreiras à acessibilidade na área de estudo da Póvoa de Varzim (1)
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Anexo 7  - Mapa das barreiras à acessibilidade na área de estudo da Póvoa de Varzim (2) 
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Anexo 8 - Mapa das barreiras à acessibilidade na área de estudo da Póvoa de Varzim (3) 
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Anexo 9 - Mapa das barreiras à acessibilidade na área de estudo da Póvoa de Varzim (4) 
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Anexo 10 - Mapa das barreiras à acessibilidade na área de estudo da Póvoa de Varzim (5) 
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Anexo 11 - Mapa das barreiras à acessibilidade na área de estudo da Póvoa de Varzim (6) 
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Anexo 12 - Mapa das barreiras à acessibilidade na área de estudo da Póvoa de Varzim (7) 
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Anexo 13 - Mapa das barreiras à acessibilidade na área de estudo da Póvoa de Varzim (8) 
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Anexo 14 - Mapa das barreiras à acessibilidade na área de estudo da Póvoa de Varzim (9) 
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Anexo 15 - Mapa das barreiras à acessibilidade na área de estudo da Póvoa de Varzim (10) 
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Anexo 16 - Mapa das barreiras à acessibilidade na área de estudo da Póvoa de Varzim (11) 
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Anexo 17 - Mapa das barreiras à acessibilidade na área de estudo da Póvoa de Varzim (12) 
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Anexo 18 - Mapa das barreiras à acessibilidade na área de estudo da Póvoa de Varzim (13) 
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Anexo 19 - Mapa das barreiras à acessibilidade na área de estudo da Póvoa de Varzim (14) 
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Anexo 20 - Mapa das barreiras à acessibilidade na área de estudo da Póvoa de Varzim (15) 
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Anexo 21 - Mapa das barreiras à acessibilidade na área de estudo da Póvoa de Varzim (16) 
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Anexo 22 - Mapa das barreiras à acessibilidade na área de estudo da Póvoa de Varzim (17) 
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Anexo 23 - Mapa das barreiras à acessibilidade na área de estudo da Póvoa de Varzim (18) 
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Anexo 24 - Mapa das barreiras à acessibilidade na área de estudo da Póvoa de Varzim (19) 
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Anexo 25 - Mapa das barreiras à acessibilidade na área de estudo da Póvoa de Varzim (20) 
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Anexo 26 - Mapa das barreiras à acessibilidade na área de estudo da Póvoa de Varzim (21) 
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Anexo 27 - Mapa das barreiras à acessibilidade na área de estudo da Póvoa de Varzim (22) 
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Anexo 28 - Mapa das barreiras à acessibilidade na área de estudo da Póvoa de Varzim (23) 
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Anexo 29 - Mapa das barreiras à acessibilidade na área de estudo da Póvoa de Varzim (24) 
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Anexo 30 - Caldeira sem árvore na Rua de 

Penalves 

 
 

Anexo 31 - Obra/ tapume na Alameda da 

Linha da Póvoa 

 

Anexo 32 – Cicloparque mal-executado e 
caldeira sem árvore na Alameda da Linha 
da Póvoa 

 

 
Anexo 33 - Estacionamento abusivo na Rua 
Comandante Joaquim Gonçalves Lima 
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Anexo 34  - Pilaretes na Rua Comandante 

Joaquim Gonçalves Lima 

 
 

 

 

Anexo 35 - Passeio degradado na Rua 
General Orlando Barbosa 

 
 

 

Anexo 36 - Ausência de rebaixamento do 

passeio junto à passadeira e pintura 

degradada na passadeira, na Rua António 

Gonçalves Linhares 

 
 

Anexo 37 - Estação de metro da Póvoa de 

Varzim 
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Anexo 38 - Passeio subdimensionado na 

Rua Almirante Reis (o passeio possui 

aproximadamente 90 centímetros de 

comprimento) 

  
 

Anexo 39 - Passeio subdimensionado e 
obstáculo comercial na Rua Almirante Reis 

 
 

Anexo 40 - Passadeira com pintura 
degradada na Rua Almirante Reis 

 
 

Anexo 41 - Contentor de lixo e 

estacionamento abusivo na Rua dos 

Ferreiros 
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Anexo 42 - Má execução do rebaixamento do passeio junto à passadeira, contendo pilaretes 

e piso desadequado na passadeira na Rua Engenheiro Duarte Pacheco/ Rua Doutor Sousa 

Campos 

 
 

Anexo 43 - Abrigo de transportes coletivos na Praça do Almada 
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Anexo 45 - Passeio subdimensionado, 

gradeamento e semáforo na Rua Paulo 

Barreto 

 
 

 

 

 

 

 

Anexo 46 - Ausência de passeios na Rua da 

Amadinha 

 
 

 

 

 

 

Anexo 44 - Passeio subdimensionado na Rua das Lavadeiras 
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Anexo 47 - Árvore sem caldeira de 

proteção no largo das Dores 

 
 

Anexo 48 - Passadeira a terminar em 

estacionamento na Rua Doutor Manuel 

Monteiro 

 
 

 

 

Anexo 49 - Armário na Rua Joaquim 

Martins da Costa 

 
 

Anexo 50 - Semáforo e sinal de trânsito (do 

outro lado da rua) no meio do acesso à 

passadeira na Rua Cidade do Porto 
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Anexo 51 - MUPI degradado na Avenida 

Mouzinho de Albuquerque 

 
 

Anexo 52 - Passeio na Avenida Mouzinho 

de Albuquerque 

 
 

 

Anexo 53 - Passadeira mal dimensionada 

com pintura e piso degradado na Rua 

Bonitos de Amorim 

 
 

Anexo 54 - Papeleira e candeeiro de 

iluminação pública na Rua Bonitos de 

Amorim 
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Anexo 55 - Ausência de passadeira na Rua 

Padre José Brenha 

 
 

Anexo 56  - Passeio subdimensionado na 

Rua de Cardoso 

 
 

 

 

Anexo 57 - Passadeira com piso 

desadequado e com ausência do passeio 

rebaixado. Presença do outro lado do 

passeio de semáforo e de placa toponímica 

na Rua Doutor Josué Trocado 

 
 

Anexo 58 - Passeio subdimensionado na 

Rua Padre José Leites Morais 
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Anexo 59 - Árvores sem caldeira de 

proteção na Via General Humberto 

Delgado 

 
 

Anexo 60 - Ausência de rebaixamento do 

passeio na Via General Humberto Delgado 

 
 

 

 

Anexo 61 - Degrau/ rampa degradada na 

Rua Bonitos de Amorim 

 
 

Anexo 62 - Caldeira sem árvore na Rua 

Alberto Sampaio 
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Anexo 63 - Passeio degradado na Rua 

Bonitos de Amorim 

 
 

Anexo 64 - Árvores de grande porte que 

tornam este passeio inacessível na Rua 

Manuel Lopes 

 
 

 
 
Anexo 65 – Passadeira com pintura degradada e a acabar em estacionamento na Rua Gomes 
de Amorim

.  
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Anexo 66 – Passadeira com pintura degradada e rebaixamento do passeio mal-executado na 
Rua Gomes de Amorim 

Anexo 67 – Ausência de passeio na Rua 
Alberto Pinheiro Torres 

 
 

Anexo 68 – Passadeira na Avenida do Mar 
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Anexo 69 – Passadeira com pintura 
degradada na Praça Luís de Camões 

 

 
Anexo 70 – Passeio subdimensionado na 
Rua Elias Garcia 

 

Anexo 71 – Papeleira na Rua Gomes de 
Amorim 

 
 

Anexo 72 – Contentores de lixo presentes 
na Avenida Mouzinho de Albuquerque/ 
Rua José Malgueira  
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Anexo 73 – Boca-de-incêndio presente na 
Rua Doutor Leonardo Coimbra 

 
 

Anexo 74 – Pista ciclável em frente à Escola 
Secundária Rocha Peixoto, na Praça Luís de 
Camões 

 
 

Anexo 75 – Pista ciclável paralela à Avenida 
do Mar 

 
 

Anexo 76 – Pista ciclável na Avenida 25 de 
Abril (Via B), em Penouces 
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Anexo 77 – Pista ciclável na Avenida dos 
Banhos  

´ 

Anexo 78 – Pista ciclável próximo à 
Avenida dos Descobrimentos  

 
 

Anexo 79 – Pista ciclável na Avenida 25 de 
Abril (Via B), próximo à Escola Básica Cego 
do Maio 

 
 

Anexo 80 – Ecopista e percurso pedonal no 
antigo ramal ferroviário Póvoa de Varzim – 
Vila Nova de Famalicão 
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Anexo 81 – Pista ciclável na Rua Cidade de 
Barcelos  

 
 
Anexo 82 – Pista ciclável na Rua da Cova do 
Coelho 

 
 

Anexo 83 – Pista ciclável na Rua José Régio, 
junto à Escola Básica Doutor Flávio 
Gonçalves 

 
 

Anexo 84 - Pista ciclável na Rua Dona Maria 

I 
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Anexo 85 - Pista ciclável entre o pavilhão 

municipal e a Escola Básica Doutor Flávio 

Gonçalves 

 
 

Anexo 86 – Sinal de trânsito advertindo a 
existência da partilha do trânsito com o de 
velocípedes na Avenida Santos Graça 

 
 

 
Anexo 87 – Mapas informativos sobre 
a distância-tempo de um ponto ao 
outro na cidade da Póvoa de Varzim. 
Este MUPI encontra-se presente na 
Rua Gomes de Amorim, à data de 
maio de 2020 

 


