
Soluções técnicas para 
monitorização e caracterização dos 
utilizadores na a Rede de Ecopistas

 2ª Reunião - Rede de Parceiros 
Ecopistas de Portugal



Especialistas na contagem de 
pedestres e ciclistas

UpNorth é uma companhia que implementa projectos de 
monitorização de pedestres e ciclistas, tanto em espaços urbanos 
como em áreas naturais. 





CONSEGUIMOS GERIR E COMUNICAR DE 
FORMA EFICIENTE SEM DADOS FIÁVEIS?



1. Optimização de recursos;
2. Planeamento eficaz; 
3. Previsões e tendências; 
4. Transparência;
5. Monitorização de resultados (UE););
6. Indicadores ambientais;
7. Comunicação eficiente; 
8. Capacidade de atracção de novos 
investimentos e projectos;
9. Estudos de impacto.

Porquê 
contar nas 
Ecopistas?

www.upnorthgroup.eu



COMO OBTER OS DADOS DE CONTAGEM?







ZELT



MULTI



TUBES



PYRO



PYRO EVO



X 20m









QUANTOS E QUANDO?



Permanentes

Temporários

1200

2500

1450

730 +/- 10%

950 +/- 10%

1300 +/- 10%

880 +/- 10%

560 +/- 10%

1000 +/- 10%

600 +/- 10%

Reconstrução

Extrapolação

Validação

Melhores dados!



2 semanas

* dados básicos de 
utilização

* compreender 
padrões horários, 
diários e semanais

* perceber 
importância de 
alguns percursos  

6 meses

* justificar 
investimentos em 
novos percursos

* compreender 
padrões mensais e 
períodos de pico

* adaptar acções 
de manutenção

* comunicar com 
entidades públicas 
e agentes locais

12 meses

* compreender 
utilização sazonal

* compreender 
áreas de maior 
intensidade de 
utilização

* fundamentar 
candidaturas e 
financiamentos 

* compreender a 
procura de cada 
nível de dificuldade

24 meses

* publicar 
relatórios de 
períodos longos

* compreender 
padrões anuais

* quantificar o 
impacto nas 
comunidades 
locais

*  justificar novos 
investimentos e 
estratégia de 
longo-prazo



OUTRAS CAMADAS DE INFORMAÇÃO



inquéritos portais web
apps
redes sociais
roteiros

gps dormidas
centros 
lojas



Tracks GPS



CASOS DE ESTUDO



Ecocaminho da Maia

• Extensão: 3,3 kms

• 1 Eco-Display Classic

• 4 contadores Multi (pedestres e 
ciclistas)

• + de 1 contador / km

• Instalação: 2018









“Making it count” 
em Bentonville, Arkansas

Proud partner of:

225 
kms

de percursos

24 contadores a monitorizar a
procura

3,250
passagens contadas num novo 
trilho nos primeiros 4 dias de 
abertura  (Fev 2020)



Conhecer o crescimento na rede 
de trilhos de Bentonville

Proud partner of:

Start of the pandemic
Led to significant year-on-
year growth in trail use



Comunicar os benefícios do projecto com o público

Proud partner of:

Source: Walton Family Foundation: Northwest Arkansas Trail Usage Monitoring Report; Economic and Health Benefits of Bicycling in Northwest Arkansas; PeopleForBikes 

No  Northwest Arkansas, The Walton 
Family Foundation usa os dados de 
contagem para demonstrar o sucesso do 
projecto

O ciclismo gerou ~$27milhões no Northwest 
Arkansas em despesas de visitantes de fora do 
estado em 2017

A utilziação dos trilhos por pedestrianistas 
aumentou 10% entre 2015 e 2017

Esta região tem mais ciclistas per capita a utilizar o 
sistema de trilhos do que San Francisco

Em 2017, o ciclismo gerou $137 milhões em de 
impacto económico no Northwest Arkansas



When you are developing trails, people say 
‘Why? Nobody is using them’. 

With the data, you have a way to prove people are using them. You can 
say: here is the data, it’s working.

- Erin Rushing, Executive Director
NWA Trailblazers, Bentonville (AR)







NOTAS FINAIS



1. PRINCIPAIS OBJECTIVOS PASSAM POR GERIR, 
CONHECER IMPACTOS E COMUNICAR

2. APENAS 1 CONTADOR PODE FORNECER INFORMAÇÃO 
VALIOSA

3. A RECOLHA DOS DADOS É APENAS O COMEÇO…



Gratuito!



Nuno Lavrador

+351 964 245 275

info@upnorthgroup.eu

www.upnorthgroup.eu

Obrigado pela atenção!

mailto:info@upnorthgroup.eu

