
A Covid-19 é uma crise de saúde internacional que mudou a vida de todas as 
pessoas em Cardiff. Para além de ter um efeito na saúde e bem-estar das pessoas, 
o vírus tem causado outros problemas. Muitas empresas em toda a cidade foram 
obrigadas a encerrar temporariamente e muitas pessoas não conseguem ir 
trabalhar. 

Uma vez relaxadas as regras de confinamento, o Município de Cardiff está a 
planear reabrir lentamente a cidade de uma forma cuidadosa e segura para que as 
empresas possam abrir novamente e as pessoas possam voltar ao trabalho.
 
Embora o confinamento tenha sido assustador e desafiante, todos aprendemos 
coisas novas e crescemos por causa disso. Um novo começo vai ajudar-nos a 
moldar o nosso futuro. Muitas das novas mudanças não só tornarão as coisas 
mais seguras, como também ajudarão a tornar Cardiff um lugar melhor para viver, 
trabalhar, e brincar.

Limites de velocidade        (mais 

zonas de 20 mph) 

para tornar as vias públicas num 

lugar mais seguro para peões e 

ciclistas. 

Pavimentos mais largos 

para tornar mais fácil o distanciamento social.

Mais ciclovias e estacionamento 

de bicicletas

 para incentivar as pessoas a 

utilizar viagens ativas para se 

deslocarem através e dentro da 

cidade.

Algumas das 
mudanças que 

poderá observar

ESTRATÉGIA DE 
RECUPERAÇÃO 



Pontos de boas-vindas com os 

Embaixadores de Rua 

para ajudar as pessoas a 

compreender as mudanças e 

a garantir que têm uma visita 

segura.

Percursos pedestres 

unidirecionais como uma forma 

segura e organizada de assegurar 

o distanciamento social quando há 

muita gente.

Espaço de fila num 

espaço seguro para as pessoas 

fazerem fila para as lojas.

Áreas de escoamento 

para áreas de descanso ao ar livre 

para ajudar os restaurantes, cafés 

e bares.

Mudanças no estacionamento 

de automóveis; e movimentos 

de trânsito em torno do centro 

da cidade para reduzir a poluição 

e encorajar todas as formas de 

viagens ativas.

Plantadores e Parklets (áreas 

contíguas às calçadas) 

para tornar a cidade um lugar mais 

verde. 

Observará primeiro estas 
mudanças no centro da 

cidade...

...depois estender-se-
ão gradualmente por 
toda a cidade até às 
comunidades locais.

Acesso seguro às escolas 

com encerramentos de vias públicas, pavimentos mais largos e 

limites de velocidade para tornar as suas viagens mais seguras. 


