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• GUIMARÃES 2030 PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

• ECOSSISTEMA DE GOVERNANÇA



• EDUCAÇÃO 



• TRANSFORMAÇÃO



Rede de Percursos Cicláveis

• Fase 1, inaugurada a 22 de setembro de 
2018 

• Extensão de 16,5 km, desde a Veiga de 
Creixomil à Pista de Cicloturismo de ligação
a Fafe



• O traçado da atual ciclovia permite a
ligação dos percursos da Veiga de Creixomil,
Caminho Real, Parque da Cidade
Desportiva, as Hortas Comunitárias com o
Pavilhão Multiusos, o lugar da Cruz de Pedra
e a Estação Ferroviária de Guimarães.

• A nascente, através da antiga linha
ferroviária, os percursos cicláveis percorrem
equipamentos públicos como o Teleférico,
Parque da Cidade, zonas escolares, ligando
por fim à Pista de Cicloturismo existente.

Ecovia de Guimarães



• Diferentes tipologias de perfis adotados, respondendo às

variações de largura da via, ao contexto onde se inserem, carga 

automóvel e velocidades associadas, entre outros elementos que 

importam avaliar para uma correta e funcional inserção da 

bicicleta neste território.



• Após a conclusão da Fase 1, o Município

implementará um traçado complementar com um

carácter de utilização mais quotidiana, cuja intervenção

poderá revestir-se de uma maior ou menor intrusão na

malha urbana, numa extensão aproximada de 35 km -

Fase 2.



Ecovia de Guimarães
Diversas Etapas

• FASE 1 – 16,5 Km

• FASE 2 – 35 Km

• EN206 – (PROJETO EM FASE DE 

ADJUDUCAÇÃO) Aproximadamente 4Km 

(município de Guimarães), contudo

Famalicão pretende dar continuidade ao

reperfilamento com percurso ciclável.





• Implementação do sistema de bicicletas públicas

partilhadas (em fase de elaboração de projeto);

• Partilha de bicicletas elétricas para funcionários

municipais, para deslocações de serviço e casa-

trabalho-casa;

• 20 bicicletas elétricas, visando a sua partilha,

quer durante o horário de trabalho, quer na sua

cedência para as deslocações trabalho-casa-

trabalho.







+ Natureza
+ Mobilidade
+ Coesão

Ecovias do Ave e do Selho
51 km de percurso
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