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1. Análise de resultados dos inquéritos de junho e 

agosto

2. Divulgação da agenda de atividades até jan/fev

2022



1. Análise de resultados dos inquéritos de junho e agosto



1. Análise de 
resultados dos 
inquéritos de junho
e agosto

Foram realizados dois 
inquéritos aos residentes, 
comerciantes e visitantes:

a) Junho - sobre hipóteses de 
propostas de mobilidade 
para a Vila;

b) Agosto - sobre a avaliação 
da pedonalização 
temporária da marginal.
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1. Análise de resultados dos inquéritos de junho
Avalie, na escala de 1 a 5, a importância da aplicação das seguintes medidas de 
mobilidade na Vila da Nazaré.
Sendo 1 pouco importante e 5 muito importante.

Restringir a 
circulação 
automóvel 

junto à gare 
inferior do 

Ascensor do 
Sítio.

Manter as 
restrições de 

circulação 
automóvel na 
marginal da 

Praia, tal 
como no 
passado 
recente.

Expandir a 
área de 

aplicação das 
restrições de 

circulação 
automóvel na 
marginal da 

Praia.

Expandir o 
período 

temporal de 
aplicação das 
restrições de 

circulação 
automóvel na 
marginal da 

Praia.

Expandir a 
área e 

período 
temporal de 
aplicação das 
restrições de 

circulação 
automóvel na 
marginal da 

Praia da 
Nazaré.

Aumentar as 
tarifas de 

estacionamen
to on-street.

Aumentar as 
tarifas de 

estacionamen
to off-street.

Eliminar as 
tarifas de 

estacionamen
to.

Implementar 
sistemas de 
gestão do 

estacionamen
to de base 

tecnológica.

Ampliar o 
número e 

qualidade dos 
espaços 

pedonais.
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1. Análise de resultados dos inquéritos de junho
Avalie, na escala de 1 a 5, a importância da aplicação das seguintes medidas de 
mobilidade na Vila da Nazaré.
Sendo 1 pouco importante e 5 muito importante.

Dotar o 
espaço 

público de 
uma rede de 

percursos 
acessíveis, 
seguros e 

confortáveis 
para a 

caminhabilida
de.

Encerrar ao 
tráfego 

automóvel os 
arruamentos 

na envolvente 
aos 

estabelecime
ntos de 

educação e 
ensino.

Aumentar o 
mobiliário 
urbano de 

apoio à 
estadia e 

usufruto do 
espaço 
público.

Implementar 
um sistema 

de 
bikesharing.

Implementar 
ciclovias pop-
up tendentes 

à sua eventual 
formalização 

em definitivo.

Regulamentar 
as operações 
de cargas e 
descargas.

Fiscalizar as 
operações de 

cargas e 
descargas 

com sistemas 
de base 

tecnológica.

Criar 
gratuitidade 

nos 
transportes 
públicos e 

ascensor para 
determinados 

grupos de 
população 

(jovens, 
idosos, 

pessoas com 
deficiência, 

etc.)

Criar uma 
interface de 
transportes.

Dotar a Vila 
de meios 

mecânicos 
para melhoria 

da 
acessibilidade 

entre cotas 
altimétricas.



URBACT LOCAL GROUP

1. Análise de resultados dos inquéritos de agosto
Avalie, na escala de 1 a 5, a satisfação com a implementação da zona pedonal 
temporária criada durante a época balnear na marginal da Praia da Nazaré.
Sendo 1 insatisfeito e 5 muito satisfeito.

Qual o seu grau de 
satisfação geral com 

a medida de 
encerramento da 

circulação viária na 
marginal?

Qual o seu grau de 
satisfação com o 

horário de 
implementação das 
medidas restritivas 

à circulação 
automóvel? (1jul a 
31ago; 2ª a 5ª 20h-
1h; 6ª a sáb. 17h a 
1h; dom 15h a 1h)

Qual o seu grau de 
satisfação com a 

dimensão da área 
restrita à circulação 
automóvel? (Entre 

Av. Vieira 
Guimarães e Praça 

Sousa Oliveira)

Como avalia a 
vitalidade urbana 

proporcionada pela 
eliminação do 

tráfego 
desnecessário da 
marginal da Praia 

da Nazaré?

Como avaliaria uma 
eventual expansão 
da zona pedonal 

temporária, quer no 
horário, quer na 

área de 
implementação?



2. Divulgação da agenda de 
atividades até jan/fev 2022



2. Divulgação da agenda 
de atividades até jan/fev

2022

• 23 e 24/11/2021: Visita à cidade de 
Pontevedra para reunião com técnicos e 
políticos tendente à verificação de boas 
práticas em mobilidade urbana.

• Até dez/2021: Realização de inquérito para 
verificação do funcionamento e fluxos de 
tráfego automóvel para circulação e logística
urbana no centro histórico tendente à criação
de eventual zona de baixas emissões;

• Jan/fev 2022: Realização de reunião do ULG.
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