Rede de Ciclovias e Circuitos de Modos Suaves da Cidade de Sta. M. da Feira
NORTE-05-1406-FEDER-000246
Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Santa Maria da Feira
Município de Santa Maria da Feira
28-05-2020
01-04-2020
30-06-2021
1.292.441,81 EUR
FEDER | 1.098.575,54 EUR
193.866,27 EUR

No âmbito dos objetivos do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), este projeto insere-se nas metas
que perspetivam uma melhoria da mobilidade no espaço público. Quer por via de implementar ações localizadas, dentro
das Área de Reabilitação Urbana, ARU 1 – Cidade de Santa Maria da Feira, ARU 2 Espaço de Atividades Económicas
do Europarque e Envolvente e ARU 16 Área Central de S. João de Vêr (processo aprovado e publicado em Diário da
República por Aviso n.º 15661/2018, de 30 de Outubro – Aprovação da Delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana
de Santa Maria da Feira). Quer por implementar ações de alcance mais abrangente, com troços localizados noutros
pontos, importantes para complementar as ligações. Perspetiva-se assim, a definição de um percurso ciclável, que
interligue contextos urbanos, através de zonas pedonais e ciclovias, onde se mobilizam grandes concentrações
de pessoas. Adquirindo o estatuto de elementos estruturantes, esta rede de ciclovias deverá enquadrar-se no espaço
público, coabitando com outros canais de circulação. Terá por isso, de estar inserida de uma forma equilibrada e segura
no perfil dos arruamentos e de outros canais, apresentando-se como alternativa de transporte, em favor da multimodalidade. O objetivo é a promoção da utilização da bicicleta como meio de transporte que responde às necessidades de
deslocação das pessoas, na sua vida quotidiana, diminuindo a dependência do automóvel.
Tendo como ponto de partida os critérios e o alinhamento de objetivos fornecidos pelos documentos estratégicos, elaborou-se uma proposta de criação de uma rede de Ciclovias e Circuitos de Modos Suaves constituída por três percursos:
1. Ciclovia da Feira - Percurso Urbano do Caster; 2. Ciclovia Via Espargo-Paços de Brandão; 3. Ciclovia de S. João de Vêr.

