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CICLOVIA AVENIDA ALMIRANTE REIS 

· eixo principal na rede ciclável de Lisboa, sendo o percurso mais plano, direto e mais rápido, entre a Baixa e as áreas urbanas no 
centro oriental (Arroios, Anjos, Penha de França) e norte oriental da cidade (Areeiro, Alvalade, Olaias);

· atravessa áreas urbanas densamente povoadas, contribuindo para implementação de uma rede que se estende para bairros e 
zonas consolidadas da cidade para garan�r boa cone�vidade entre todas as áreas do concelho de Lisboa.  

· Aumenta a segurança rodoviária (redução das velocidades de circulação, redução do estacionamento em segunda fila, 
redução de acidentes);

· Aumenta a segurança pública ao trazer mais pessoas para a rua, evitando zonas “desertas”;

VANTAGENS DAS CICLOVIAS:

· Criação de faixas seguras e dedicadas, evitando o confronto entre a bicicleta e outros modos de transporte;
· Menos poluição e menos ruído;

· Algumas ciclovias permitem a circulação de veículos de emergência, evitando que estes fiquem “presos” no trânsito;
· Es�mula espaços de convivência e não só de passagem;
· Es�mula o uso da bicicleta, veículo que promove a equidade por ser acessível a quase todas as classes económicas e sociais, 

ajudando no combate à exclusão social;
· Andar de bicicleta é um excelente exercício �sico, que contribuiu como agente preven�vo de doenças degenera�vas e traz 

bene�cios tanto a nível �sico como psicológico.

· Es�mula o comércio local, por exemplo; restaurantes e cafés, pequenos mercados e lojas;
· Pode ser usada por pessoas com mobilidade reduzida, u�lizadores de cadeiras de rodas ou outro modo de transporte 

assis�do;
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DISTRIBUIÇÃO MODAL

CICLOVIAS POP UP

 IMPORTÂNCIA DA REDE CICLÁVEL

A rede ciclável  de Lisboa faz parte da infraestrutura de mobilidade da cidade (à semelhança do pedonal e rodoviário) e 
procura garan�r ligações seguras, diretas, atra�vas e confortáveis para os u�lizadores e para quem pretende adotar este modo 
de transporte.


