A bicicleta e o caminhar, aliados na saída do confinamento
Apoiar e fomentar o uso dos modos activos de deslocação no combate à
pandemia de COVID-19
Com a saída do confinamento, teme-se um incremento da utilização do automóvel individual
e resultante congestionamento e poluição das nossas cidades. Os modos activos de
deslocação têm-se provado seguros e saudáveis durante a pandemia, contribuem para a
resiliência dos sistemas de transporte e ajudam a descongestionar os transportes públicos.
Tal como se observou em 2008, com a degradação das condições económicas, é previsível
que a bicicleta assuma um papel importante na mobilidade dos indivíduos. Os municípios
têm uma grande responsabilidade em garantir aos cidadãos o uso em segurança do espaço
público. A MUBi propõe um conjunto de medidas prioritárias para apoiar e fomentar a
utilização dos modos activos de deslocação durante a saída do confinamento.

Com a saída do confinamento, uma parte importante da população readquirirá
progressivamente muitas das suas necessidades de deslocação. Porém, com uma grande
diferença face à situação anterior à crise: muitos dos que utilizavam transportes colectivos
hesitarão em continuar a fazê-lo.
Uma das medidas necessárias será o aumento da oferta de transporte público, de forma a
conseguir manter-se a mesma capacidade de transporte, com menos passageiros por veículo.
Contudo, tal não será certamente suficiente. Caso não sejam tomadas medidas em tempo útil,
uma parte significativa das deslocações anteriormente feitas em transportes colectivos serão
transferidas para o automóvel individual. Daí resultará um incremento de congestionamento e
poluição das nossas cidades, e potencialmente até o colapso das cidades de maior dimensão.
O período de confinamento e estado de emergência permitiu-nos, entre todas as dificuldades,
assistir a como seriam as nossas cidades quase sem carros e com níveis de qualidade do ar
que já quase tínhamos esquecido serem possíveis1. Voltar à anterior “normalidade” não é uma
opção! Esta é uma oportunidade de definitivamente abraçarmos a mudança de paradigma das
políticas de mobilidade2, tornando as nossas cidades mais humanas, seguras, saudáveis e
ecológicas.
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Se a poluição do ar era já responsável por cerca de 15 mil mortes prematuras a cada ano em
Portugal3, veio agora constituir-se como um factor associado a taxas mais elevadas de
mortalidade por COVID-194,5,6. Agir sobre as principais fontes de poluição do ar é, portanto,
crucial que acompanhe o levantamento das medidas de confinamento.
Os modos activos de deslocação têm-se provado saudáveis e seguros durante a pandemia de
COVID-19. Contribuem, particularmente a bicicleta, para a resiliência dos sistemas de
transporte e para o descongestionamento dos transportes públicos. Pelo seu baixo custo, são
meios de transporte inclusivos, oferecendo condições de acessibilidade efectiva semelhantes a
todos os indivíduos. A Organização Mundial da Saúde recomenda, sempre que possível, a
utilização da bicicleta ou caminhar nas deslocações necessárias durante a pandemia7.
Desde o início do período crítico, numerosas cidades de todo o mundo têm vindo a implementar
medidas e infraestruturas de emergência para garantir segurança, do risco de contágio e do
risco rodoviário, a quem se desloca a pé ou em bicicleta. Criação de ciclovias e alargamento de
passeios através da supressão de vias de trânsito, redução de limites de velocidade ou o fecho
de ruas ao tráfego motorizado, são alguns exemplos8.
Preparando a saída do confinamento, muitas cidades de países próximos como Espanha,
França ou Itália iniciaram planos ou começaram já a implementar medidas para fomentar a
utilização da bicicleta como modo de transporte preferencial9,10. Milão, a capital da região da
Lombardia, fortemente fustigada pela COVID-19, desenhou um plano ambicioso para realocar
espaço do automóvel aos modos activos de deslocação11.
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Aos municípios cabe assumir a responsabilidade local de garantir aos cidadãos o uso em
segurança do espaço público. A MUBi propõe um conjunto de medidas urgentes e prioritárias,
apresentado na secção seguinte, para apoiar e encorajar os modos activos de deslocação
como modo preferencial de transporte, durante a saída progressiva do confinamento.
Fomentar o uso dos modos activos de deslocação permitirá um regresso mais rápido e seguro à
actividade normal. A crise social e económica resultante da crise sanitária durará vários anos, e
é, portanto, crucial a aposta e investimento nos transportes públicos e, em particular, na
mobilidade activa12. Como observado na crise económica de 2008, é muito provável que a
utilização da bicicleta venha a aumentar de importância e assuma um papel indispensável na
mobilidade dos cidadãos.

Recomendações
A MUBi apresenta, assim, o seguinte conjunto não exaustivo de medidas e intervenções
urgentes e prioritárias de urbanismo táctico, rápidas e de baixo custo, para apoiar13 e encorajar
o uso dos modos activos de deslocação14,15 durante e após o período de saída do confinamento:
●

Fecho de ruas ao tráfego automóvel, garantido maior segurança e distanciamento físico
a quem se desloca a pé ou em bicicleta;

●

Supressão de vias de trânsito - em particular nos eixos viários em meio urbano com
mais do que uma via de trânsito em cada sentido. Em alternativa, supressão de vias de
estacionamento, disponibilizando as vias libertadas para a utilização dos modos activos,
garantindo maior segurança e distanciamento físico;

●

Medidas físicas de acalmia de tráfego, reduzindo o risco rodoviário para todos, em
especial para os utilizadores vulneráveis, e facilitando o uso dos modos activos;

●

Redução do limite de velocidade em meio urbano para 30 km/h;

●

Alargamento e desobstrução de passeios (muitos dos passeios nas nossas cidades não
permitem que seja cumprido o distanciamento de segurança quando pessoas se
cruzam);

●

Redução dos tempos de espera nas passagens de peões semaforizadas, por forma a
diminuir a aglomeração de pessoas;
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●

Criação de ciclovias pop-up16,17, sem prejudicar o espaço pedonal, com prioridade aos
principais eixos de deslocações;

●

Instalação de parqueamentos seguros para bicicletas, em particular em edifícios e
serviços do Estado, como centros de saúde, hospitais e escolas, centros urbanos e
outros locais de afluência de pessoas, sem prejudicar os espaços pedonais;

●

Planos de urgência de estímulo à mobilidade em bicicleta;

●

Criação de corredores bus de emergência, em especial nos locais de maior
congestionamento de tráfego, por forma a aumentar a velocidade comercial dos
transportes públicos e reduzir a exposição dos utilizadores ao risco de contágio;

●

Para os municípios com sistemas públicos de bicicletas partilhadas, permissão
temporária do seu uso gratuito, como alternativa segura e saudável ao automóvel
individual e contribuindo para o descongestionamento dos transportes colectivos;

●

Nos municípios que tenham procedido à suspensão de tarifação de estacionamento,
imediato retorno à tarifação normal, de forma a não incentivar a utilização do automóvel
individual, em especial dentro da cidade;

●

Campanhas de comunicação, acompanhando as recomendações da Organização
Mundial da Saúde, apelando aos cidadãos que, sempre que possível, utilizem a bicicleta
ou caminhem nas deslocações necessárias;

●

Intercessão junto das forças de segurança para uma fiscalização mais efectiva dos
comportamentos de risco na condução de veículos motorizados, nomeadamente
excessos de velocidade, estacionamento em locais de passagem de peões (passeios e
passadeiras) e incumprimento das regras de ultrapassagem a ciclistas;

●

Monitorização do efeito das medidas implementadas, e utilização desses dados para
sustentar medidas mais perenes de transformação do espaço público em favor dos
modos activos de deslocação, dos cidadãos e da qualidade do ar.
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