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De carro não 
cabemos todos…… 
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AS CONSEQUÊNCIAS 

 os acidentes rodoviários, são a principal causa de morte 

dos jovens europeus (14-25 anos), vitimam cerca de 40 

mil pessoas por ano na Europa e mais de 1,7 milhões 

de feridos;  

 os transportes são responsáveis por mais de um quarto 

(28%) das emissões de CO2 na Europa. O transporte 

rodoviário representa, por si mais de 80% das emissões 

de CO2; 

 mais de 30% da população europeia encontra-se 

exposta a níveis de ruído que perturbam o sono; 

 6% da mortalidade é causada pela poluição do ar, 

sendo que 50% desta tem origem no tráfego urbano. A 

poluição do ar nas cidades provoca anualmente entre 

300 a 2000 novos casos de cancro. O tráfego é 

responsável por 70% das emissões de substâncias 

carcinogéneas e de substâncias que podem afetar os 

genes dos habitantes das zonas urbanas. 
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OS DESAFIOS 

 Providenciar alternativas ao veículo individual 

 Criar consciência ambiental/uso consciente do automóvel 

 Diminuir os custos das deslocações 

 Redução das emissões de poluentes 

 Aposta na qualidade e eficiência do sistema de transportes, 

a baixo custo 

 

 Promover os modos ambientalmente sustentáveis: 

- andar a pé; 

- de bicicleta; 

- de transporte publico 

 



 

 

 

 

UCoimbra 

FORMAS DE ACTUAÇÃO 

Modelo conceptual 

Distâncias 
curtas 

Aumento da 
distância Distâncias 

longas 
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 É urgente responder às 

necessidades do andar a pé nas 
nossas cidades e reconhecer 
que o peão é o mais vulnerável 
utilizador do espaço- rua 
seguido do ciclista 

 Vários países adaptam as suas 
disposições legais a esta 
prioridade, consagrando cartas 
de peões e conceitos 
inovadores como o chamado 
código de rua, em França 

 A nível local, multiplicam-se as 
intervenções urbanas, 
planeando-se deslocações 
pedonais e cicláveis, criando 
infra-estruturas e desenhando a 
cidade cada vez menos em 
função do automóvel - nos 
últimos anos o grande 
usurpador do espaço público. 

 Em Portugal é preciso fazer 
muito mais. 

FORMAS DE ACTUAÇÃO 

Fonte: IMTT 
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AS DEFICIÊNCIAS HABITUAIS 

 A falta de lógica;  

 A falta da continuidade dos trajectos 

pedonais, particularmente nos 

atravessamentos; 

 Trajectos não naturais... 

 Sub-dimensionamento ou desadequação da 

infra-estrutura; 

 Incompatibilidades com a classificação 

hierárquica das vias (disfunções)... 
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AS DEFICIÊNCIAS HABITUAIS 
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SINISTRALIDADE – Contexto Nacional 
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SINISTRALIDADE – Contexto Nacional 
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SINISTRALIDADE – Contexto Nacional 
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Aposta na segregação 
modal (V>40km/h) 

Aposta na partilha de espaços 

(V<40km/h) 

PRINCÍPIOS ESTRATÉGICOS DE DIMENSIONAMENTO 
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  Nos passeios nem toda a largura (bruta) é utilizável.... 

 A largura útil mínima para que duas pessoas se cruzem sem contacto físico é 
de 0,75 m/pessoa; 

 Se circulam no mesmo sentido, admite-se 0,6 m. 

 

PASSEIOS - LARGURA BRUTA/ÚTIL 

Dec-Lei 163/2006– largura útil mínima de 1,5m 

Os pequenos acessos pedonais no interior de áreas plantadas, cujo 

comprimento total não seja superior a 7 m, podem ter uma largura livre 

não inferior a 0,9 m. 

http://www.rededemobilidade.org/site/accoes/expo_foto.htm
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CONTINUIDADE NOS PASSEIOS 

  Horizontal e vertical…. 
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OS ATRAVESSAMENTOS  

 Tipologia - Definir a tipologia 
adequada em função da classe 
hierárquica da via 

 
 

 Utilizador preferencial: 

  na rede fundamental, minimizar 
os atravessamentos dando 
prioridade à fluidez 

  na rede local, dar prioridade ao 
peão. 



 

 

 

 

UCoimbra separadores centrais 

DEc-Lei 163/2006 - largura mínima ilhéu – 1,50m; 

rebaixados (2cm de degrau) e pavimento diferente 

OS ATRAVESSAMENTOS  

 beneficios em termos de: 

 capacidade 

 segurança do peão. 

http://www.rededemobilidade.org/site/accoes/expo_foto.htm
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 Acalma de Tráfego e Tratamento das superfícies nos atravessamento 

OS ATRAVESSAMENTOS  

90 70 
30 80 50 
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 Iluminação das travessias 

pedonais; 

- Intensidade Variável 

- Reforço de intensidade 

 Alteração de pavimentos 

- Cor e textura distintas 

- níveis de aderência 

OUTRAS MEDIDAS DE APOIO 

 Equipamentos de apoio e 

mobiliário urbano 

- bancos 

- sombreamentos 

--bebedouros 

-- quiosques, etc. 
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OUTRAS MEDIDAS DE APOIO 

 
Sistemas semafóricos; 

- Sistemas de detecção (tapetes 

pressão; infra-vermelhos; 

microondas..) 

- Paineis de apoio 

-Contagem regressiva 
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 Subjectivos (imagem de marca, aceitação 

social, sentimento de insegurança, associação 

da bicicleta ao meio de transporte de crianças, 

etc.)  

 Objectivos (rapidez, conforto, topografia, 

clima, distância do percurso, segurança, etc.) 

FACTORES QUE AFECTAM O USO DA BICICLETA 

…a bicicleta é compatível com a maioria das 

actividades diárias (30% das viagens abrangem 

distâncias inferiores a 3 kms e 50% inferiores a 

5 kms ); 

 

…uma das principais razões que contribui para 

a não utilização da bicicleta resulta da 

sensação de insegurança oferecida pela 

infra-estrutura! 

…importa promover redes integradas de transporte e campanhas de sensibilização! 
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 artº 32, 4 – O condutor de um velocípede, …., deve ceder a passagem 

aos veículos a motor, salvo os casos referidos nas alíneas a) e c) do nº 1 do 

artigo anterior 

 artº 31, a) - Os condutores de velocípedes, …., que circulem numa via, 

deixam de ser obrigados a ceder a passagem aos veículos a motor que 

saiam de um parque de estacionamento, de uma zona de abastecimento de 

combustível, ou de qualquer prédio ou caminho particular; 

 artº 31, c) - Os condutores de velocípedes, …., que circulem numa 

rotunda, deixam de ser obrigados a ceder a passagem aos veículos a motor 

que nela pretendam entrar; 

CONDICIONANTE…ENQ. LEGAL NACIONAL 
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 Espaços partilhados 

 (V<40km/h; TMDa<3000 veic.) 

 

 

TIPO DE MEDIDAS 

Alargamento das vias  

(V<65 km/h e TMDa <10 000 veíc.) 

largura da via de 4,2 podendo 
aumentar até 4,8m 
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 Aproveitamento de 
bermas 

 (espaços rurais e sub-
urbanos) 

 

 

TIPO DE MEDIDAS 

Ciclovias 

(vias estruturantes) 

a ciclovia deve ter no 
mínimo desejável de 1,8, 
minimo recomendável 
1,5m, e mínimo absoluto 
de 1,2m 
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TIPO DE MEDIDAS - CRUZAMENTOS 
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inclinações longitudinais inferiores a 5%. 

 

 

 

Comprimento do trainel (m) Inclinação long. 
(%) Aceitável Máximo 

3 
4 
5 
6 
7 

8 
10 

210 
135 
90 
65 
50 

35 
30 

210 
150 
100 
70 
50 

40 
30 

 

Em paralelo, são recomendáveis outras medidas mitigadoras: 

 aumentar em 1,2 a 1,8m a largura das vias, por forma a permitir que os desistentes 

possam marchar sem bloquear a ciclovia; 

 alertar mediante sinalização os ciclistas para as inclinações que se seguem; 

 aumentar as distâncias de visibilidade (tendo por base o aumento da velocidade); 

 prever áreas de repouso; 

 prever pequenos patamares para conter a velocidade dos ciclistas em marcha 

descendente. 

TIPO DE MEDIDAS 

http://www.bicyclinginfo.org/matrix/list.cfm
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  Sistemas de rent-a bike 

 Sistema de bicicletas gratuitas  

OUTRAS MEDIDAS DE APOIO 

Bicicletas partilhadas 

copenhagen with subtitles.avi
http://www.velib.paris.fr/
Mobilien Paris.avi
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OUTRAS MEDIDAS DE APOIO 

 Prioridade em cruzamentos 

 (ondas de verde, dispositivos de 
medição de velocidade…) 

 

 Sinalização dos circuitos 

 (sinalização horizontal e vertical 
…) 

 Dispositivos de apoio 

 (Bombas de ar, bebedouros, 
chuveiros…) 
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OUTRAS MEDIDAS DE APOIO 

 Estacionamentos de 
bicicletas 

 (ondas de verde, dispositivos de 
medição de velocidade…) 

 

 Intermodalidade 

 (coordenação com centrais de 
camionagem, de comboiois – 
pagamentos, informação, etc.…) 

 Sistemas de bloqueio 

 (segurança; cuidado ao nivel do 
desenho urbano…) 
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OUTRAS MEDIDAS DE APOIO 

 Oficinas 

 (municipais, ou privadas…) 

 

 Formação e sensibilização 

 (coordenação com centrais de 
camionagem, de comboiois – 
pagamentos, informação, etc.…) 

 Vestiários/balneários 

 (com ou sem fornecimento de 
toalhas…) 
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orografia 

Intermodalidade 

Novas tecnologias 

Bicicletas eléctricas 

OUTRAS MEDIDAS DE APOIO 
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Sistemas mecânicos 

Bicycle Lift in 

Trondheim, Norway  

orografia 

OUTRAS MEDIDAS DE APOIO 

http://www.isnichwahr.de/
http://www.isnichwahr.de/
http://www.isnichwahr.de/
http://www.isnichwahr.de/
http://www.isnichwahr.de/
http://www.isnichwahr.de/
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Medidas repressivas 

Medidas de apoio 

Rede pedonal 

Rede ciclável 

Sistema de Transportes públicos 

Novas formas de transporte 

Intermodalidade 

 

Condicionantes à circulação 

Estacionamento 

 

Parque 

Parque 

Parque 

Centro 
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 Exemplos de referencia 
internacional 
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Cidade do peão 
   

Brugge (Bélgica) 

 As ruas com menos de 100veic/h,  
foram transformados em espaços de 
partilha 

 Nos restantes casos, a altura do 
passeio foi drascicamente rebaixado  

 Condições propícias a circulação de 
peões com mobilidade reduzida 

 Particular cuidado com o guiamento 
dos invisuais 

 Não foram registados quaisquer 
acidentes nos ultimos anos 

 Mais espaço para o peão 

 Relação custo-beneficio e grau de 
satisfação são elevados 



 

 

 

 

UCoimbra Odense  (Dinamarca) 

145000 habitantes 

- Em 1999 recebeu o título de 
“National Cycle City of Denmark”, 
atribuído pelo Ministério dos 
Transportes; 
-  3,5 milhões de euros de 
investimento 
 

Cidade da bicicleta 
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  Aposta na preservação e atractividade do espaço 

urbano e na melhoria da acessibilidade em geral 

  Rede ciclável lógica e coerente, com 512kms de 
extensão 

 Promoção da segurança rodoviária (prioridade em 
cruzamentos, corredores com velocidade 
controlada, medidas de acalmia de tráfego, etc. ) 

  Revisão do enquadramento legal 

  Serviços 

  Sistemas de informação; 

  Acções de conservação e manutenção;  

 As crianças como publico alvo de extrema 
relevância no que respeita os trajectos casa-escola; 

 Marketing (logo, newsleters…) 

 Preocupações estéticas. 

Odense  (Dinamarca) 

 

Cidade da bicicleta 
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Odense  (Dinamarca) 

 

 As campanhas de 1999 a 2002 (4 anos) 
resultaram num crescimento do uso da 
bicicleta:  

 Aumento de 20% no uso da bicicleta 

 Diminuição de 20% nos acidentes 

 80% das viagens de e para a escola sao em 
bicicleta 

automóvel 20%; transporte publico 14%; andar 
a pé 23%; Bicicleta 43% 

 Actualmente o uso da bicicleta jsutifica kais de 
50% das deslocações 

 25 mil viagens em bicicleta diárias 

 O projecto ficou marcado pela originalidade e 
rentabilidade 

Cidade da bicicleta 
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Obrigado 
Gracias . Thank You 

Ana Bastos 


