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OPINIÃO

Lisboa, Av. Almirante Reis: uma ciclovia
para quê?
Tendo começado por ser uma crise, a Av. Almirante Reis pode-se transformar

numa oportunidade, marcando o início de uma nova forma de democracia.

Rita Castel' Branco

17 de Outubro de 2021, 23:36

Assim que a ciclovia da Av. Almirante Reis, em Lisboa, foi implementada

tornou-se alvo de contestação. É natural. Antes de mais porque surgiu sem

debate com a população, existindo porém uma justa razão para tal: a

implementação da ciclovia pop-up

(https://www.publico.pt/2020/07/01/local/noticia/avenidas-lisboa-ganham-

ciclovias-instantaneas-veja-onde-1922508) ocorreu em plena pandemia,

acompanhando um movimento que se verificou em “n” cidades europeias,

justificado pela oportunidade, mas também pela necessidade, de deslocar

pessoas mantendo a distância física, numa altura em que uma sessão

pública era inviável. Menos compreensível foi a ausência de uma explicação

holística perpetuada no tempo, sobre as mudanças que se preconizavam

para a cidade e porquê, o que permitiu que uma parte dos lisboetas as

interpretasse como casuísticas, imposição política e insensatez técnica.
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A contestação foi natural também porque quando se operam mudanças no

espaço urbano, há sempre quem ganhe direitos e quem sinta que perde os

seus. E porque alterações de monta causam inevitavelmente atrapalhações

ao tráfego no início, sabendo-se que as mesmas se dissipam ao longo dos

meses seguintes, pelo que qualquer avaliação deve acontecer a razoável

distância temporal. Finalmente, a oposição justificou-se pelo perfil

primeiramente implementado que deixou duas rodovias a entrar na zona

histórica e apenas uma a sair, crendo-se que tal sería melhor para as

ambulâncias. Tal como uma banheira com duas torneiras a verter água e

apenas um ralo a escoá-la, a solução extravasou, tendo sido recentemente

alterada. As soluções pop-up são boas não apenas por serem de barata e

rápida implementação, mas também porque admitem erros, aprendizagens

e correções fáceis.

Passados meses e a dita correcção - que equilibrou os fluxos de entrada e

saída de tráfego no centro histórico e permitiu uma rodovia generosa em

cada sentido - a Av. Almirante Reis está longe dos dias caóticos que a

transformaram na “luta de rua” das redes sociais. Porém, o frenesim

mantém-se, grandemente alimentado por quem nem a viu transformar-se.

18/10/2021, 10:52 AM
Page 2 of 6



E algumas perguntas persistem: uma ciclovia para quê? E para quem? Quem

ganha e perde com isto? Não arranjariam melhor lugar? Nas redes e nos

encontros que felizmente recuperámos ouvem-se considerações legítimas,

mas abundam tantas certezas quanto equívocos.

Como ficou claro na Velo-City 2021

(https://www.publico.pt/2021/09/12/local/opiniao/diversidade-mudanca-

licoes-velocity-2021-lisboa-1977001), a bicicleta não é um fim em si mesmo,

mas uma ferramenta essencial na persecução de cidades diversas, coesas e

habitáveis, reconhecendo-se globalmente que é impossível alcançar a

neutralidade carbónica em 2050 sem o seu forte incremento. Quem usa a

bicicleta como meio de transporte faz, na prática, um favor à sociedade,

querendo-se que sejam cada vez mais – o que exige que sejam criadas

condições de conforto e segurança, efectiva e percepcionada. Além disso, a

bicicleta permite ampliar o raio de alcance dos transportes públicos e,

portanto, a sua atractividade, contribuindo para que o sistema de

mobilidade seja flexível e ofereça um leque de soluções variado, dando

melhor resposta a diferentes pessoas, trajectos e circunstâncias.

Andar a pé e de bicicleta em Lisboa jamais será uma opção natural

enquanto 70% do espaço disponível estiver atribuído a um modo de

transporte cujo volume e velocidade é incompatível com a fragilidade do

corpo humano. E enquanto as redes pedonais e cicláveis permanecerem

descontínuas e pouco apelativas. Como sabemos, não é por causa da

criminalidade que as crianças deixaram de ir sozinhas para a escola. Nem é

por causa do clima ou do declive que tantos expatriados usam bicicleta
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quando vivem noutras cidades europeias e imediatamente a abandonam

quando regressam a Portugal. É, sim, em virtude da discrepância de

condições (leia-se direitos) que é dada a peões, ciclistas e automobilistas –

expressa num mapa realizado por Rosa Félix, que compara os 117km de rede

ciclável existente em Lisboa com os 1800km de rede rodoviária.

Cada troço de ciclovia que se constrói tem um efeito multiplicador, gerando

mais pessoas a usar a bicicleta em toda a cidade. Tal pode ser demonstrado

pelo constante aumento do número de bicicletas que passam na Av. Duque

d’Avila desde a sua construção, contabilizado desde 2016 e disponibilizado

online (https://data.eco-counter.com/public2/?id=100028002). Só na última

sexta-feira passaram por ali 2 669 pessoas em bicicleta, um número bem

distante dos 200 de há quatro anos atrás. E no dia 8 de Outubro a GIRA

bateu um novo record, aproximando-se das 10.000 viagens num dia.

A Av. Almirante Reis é um eixo de hierarquia principal na rede ciclável

(implementada e prevista), sendo fulcral para que a bicicleta progrida como

opção de transporte. Quem olhar para a rede planeada, verifica que esta

ciclovia surge isolada, concretizando uma ligação entre as cotas baixas e

altas da cidade e servindo uma extensa área sem alternativa possível. O seu

potencial revela-se nos números: onde antes passavam 20 ciclistas/hora

passarão hoje cerca de 160. Não só os percursores começaram a dispor de

condições de segurança, como a bicicleta passou a integrar o quotidiano de

outras tantas pessoas – incluindo pais e mães com crianças pequenas.

“Acabar” com a ciclovia da Av. Almirante Reis significaria ferir

irremediavelmente a rede ciclável, não se podendo esperar que um modo

que segue coxo possa competir com outro que há anos vem sendo dopado.

Como resume Fred Kent, “Se planearmos as cidades para carros e tráfego,

teremos carros e tráfego. Se planearmos as cidades para pessoas e lugares,

teremos pessoas e lugares.”
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A solução que hoje se coloca não é recuar de
forma irreflectida, tendo por base o ruído dos
descontentes (que nada indica que sejam a
maioria)

Além disso, importa notar que em alguns troços a Av. Almirante Reis já

dispunha de uma só via de circulação por sentido, pois o estacionamento

em segunda fila era constante. E referir que a diminuição da capacidade

rodoviária que resulta da implementação da ciclovia não é um “mal

menor”, mas uma medida coerente com a diminuição de tráfego rodoviário

que se pretende no centro histórico – uma zona excepcionalmente bem

servida por transportes públicos e onde o espaço livre é particularmente

escasso, sendo frequentes as ruas onde, para acomodar o automóvel, os

passeios deixaram de existir. A adequação do perfil actual da avenida não

depende, pois, da sua reversão, mas da prossecução das medidas que

contribuem para a sua coerência: a restrição de tráfego na Baixa, a

colmatação de ligações cicláveis em falta e a inauguração das estações da

GIRA que estão a ser instaladas naquele eixo e que deverão gerar um

aumento de ciclistas na ordem dos 40%.

A solução que hoje se coloca não é recuar de forma irreflectida

(https://lisboaparapessoas.pt/2021/10/16/almirante-reis-linha-verde-carta-

aberta/), tendo por base o ruído dos descontentes (que nada indica que

sejam a maioria). Mas estudar a rede prevista, ponderar sobre a cidade que

se deseja e comparar o antes e o depois: velocidades de circulação

praticadas (que se querem abaixo dos 30km/h); atropelamentos de peões
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(que diminuíram); facilidade de acesso das ambulâncias aos hospitais (que

melhorou); poluição sonora e atmosférica (que piora numa primeira fase,

para depois melhorar); número de pessoas que o eixo desloca com e sem

ciclovia, impactos no comércio, etc. Para, em posse dos dados, se convocar

os cidadãos para uma assembleia independente, informada e

representativa, envolvendo-os na decisão. Tendo começado por ser uma

crise, a Av. Almirante Reis pode-se transformar numa oportunidade,

marcando o início de uma nova forma de democracia.
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