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Resumo  

Nesta dissertação é realizada uma avaliação sobre as implicações geradas pela entrada na oferta da 

mobilidade em meio urbano de veículos com modos semi-ativos como trotinetes elétricas ou bicicletas 

elétricas. Estas implicações avaliadas são, sobretudo, referentes a acidentes que envolvam peões ou 

utilizadores de veículos com modos ativos, com especial atenção para os que ocorram em intersecções. 

A avaliação divide-se em duas partes, uma parte inicial que avalia o quadro de funcionamento 

existente, nomeadamente os fatores que geram a insegurança e possíveis soluções para aplicar em 

intersecções e uma segunda parte que consiste na avaliação da aplicação das soluções identificadas 

em dois casos da área urbana de Lisboa. 

Na avaliação inicial apresenta-se todos os elementos e contornos envolvidos num acidente, ou 

seja, são tidos em conta os veículos, os utilizadores do veículo e da via e a infraestrutura. Durante esta 

avaliação procura-se comparar a opinião dos utilizadores e os estudos já realizados para entender a 

situação atual e, por conseguinte, obter compreensão sobre os fatores predominantes nas situações 

de conflito. Esta abordagem permitiu definir soluções para a minimização do risco de acidente em 

intersecções para os utilizadores mais vulneráveis. 

 Na avaliação final procura-se definir como aplicar as soluções apresentadas em casos de 

estudos reais, permitindo uma inferência simplificada sobre os aspetos que mais influência têm para a 

segurança dos utilizadores. Desta forma procura-se contribuir para a definição duma intervenção 

consistente em intersecções de carácter urbano, no sentido de minimizar o risco de acidentes para 

quem utiliza, objeto primeiro do estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras chave: Mobilidade, Transporte, Intersecção, Ciclovia, Segurança e Veículos partilhados   

 

 



VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

Abstract 

This dissertation evaluates the implications generated by the entry into the urban mobility offer of 

vehicles with semi-active modes such as electric scooters or electric bicycles. These assessed 

implications mainly concern accidents involving pedestrians or active mode vehicle users, with special 

attention to those occurring at intersections. 

The evaluation is divided in two parts, an initial part that assesses the current operating 

framework, namely the factors that generate insecurity and possible solutions to apply at intersections, 

and a second part which evaluates the implementation of solutions identified in two cases, from the 

urban area of Lisbon. 

The initial assessment presents all the elements and contours involved in an accident, the 

vehicles, vehicle users, track users and infrastructure are considered. During this evaluation we try to 

compare users' opinion and the studies already done to understand the current situation and, therefore, 

to gain understanding about the predominant factors in conflict situations. This approach made it 

possible to define solutions for minimizing the risk of intersection accidents for the most vulnerable 

users. 

The final evaluation seeks to define how to apply the solutions presented in real study cases, 

allowing a simplified inference on the aspects that have the most influence on the users safety. Thus, 

we seek to contribute to the definition of a consistent intervention at urban intersections, in order to 

minimize the risk of accidents for those who use it, the first object of the study. 
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1. Introdução 

1.1. Enquadramento geral 

Nos últimos anos assistiu-se a um grande aumento do número de bicicletas elétricas e trotinetes 

elétricas nos arruamentos de grandes centros urbanos espalhados pelo mundo, entre os quais 

encontra-se o município de Lisboa. Este aumento deve-se principalmente à criação de um sistema de 

partilha destes veículos que tornou o seu uso mais simples e prático, o que agitou o sistema de 

mobilidade que era praticado em grandes cidades. 

Os grandes centros urbanos já se tentavam adaptar a velocípedes, como as bicicletas, 

investindo em estruturas adequadas para os proteger mas a entrada no mercado dos pequenos 

veículos partilhados como as muitas trotinetes elétricas, criaram muitas vantagens à mobilidade urbana 

mas também criaram inúmeros desafios a necessitarem de soluções que permitam melhorar a 

qualidade de vida e a segurança de todos os intervenientes na circulação nos arruamentos. 

Esta dissertação pretende contribuir para a identificação dos principais fatores perturbadores 

da segurança introduzidos pelo uso crescente em espaço público de bicicletas e trotinetes elétricas, 

dotadas como são de capacidade de uso duma velocidade de operação relativamente elevada, e 

também um contributo para a melhoria da fluidez e segurança da circulação em intersecções duma 

rede urbana, dado que são os pontos mais sensíveis da circulação, no que respeita a utentes 

vulneráveis (peões e utilizadores de bicicletas e trotinetes, elétricas ou não) e veículos de 2 ou 4 rodas 

(motorizados e todas as suas variantes). Este último aspeto considera a adaptação de soluções 

conhecidas e que têm potencial de aplicação a qualquer intersecção. Traduz-se a bondade destas 

soluções aplicando-as com pormenor em dois casos de estudo desenvolvidos na malha urbana de 

Lisboa. 

  

1.2. Objetivos e metodologia 

O objetivo principal desta dissertação é contribuir para a definição duma estratégia de minimização do 

risco de acidente em intersecções para os utilizadores mais vulneráveis. Este tipo de risco tem sido 

introduzido pela utilização crescente em meio urbano de veículos com modos semi-ativos como 

bicicletas elétricas e trotinetes elétricas, o que induz a necessidade da adoção dum objetivo 

complementar do principal que é a identificação dos principais fatores intervenientes na dimensão do 

risco enunciado. 

No desenvolvimento da estratégia pretendida é realizada uma avaliação inicial que, em primeiro 

lugar, analisa os pequenos veículos que funcionam com modos semi-ativos para se poder compreender 

como funcionam, que vantagens e desvantagens proporcionam em meio urbano com atenção especial 

às intersecções. 

Em complemento aos veículos é necessário conhecer também o sistema de partilha que gere 

maior parte destes pequenos veículos que circulam em centros urbanos. Conhecer o funcionamento 

deste sistema permite compreender se a gestão do negócio e as normas que aplicam são fatores de 

influência dos riscos que possam ser criados por estes veículos. 
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Dado que os riscos não são apenas relacionáveis com os veículos também é necessário 

conhecer como pensam e reagem os seus utilizadores, ou seja, compreender como as suas ações 

também podem ser fatores de influência dos riscos que a condução destes veículos representa. 

Por último é necessário compreender a rede em que estes veículos circulam que é constituída 

por arruamentos com passeios onde circulam outros utilizadores mais vulneráveis como peões ou 

utilizadores de outros veículos semelhantes ou que funcionam com modos ativos. O essencial é 

compreender o papel que o arruamento desempenha para o risco de acidente de modo a poderem ser 

usadas possíveis soluções que protejam os utilizadores mais vulneráveis em relação a estes veículos 

e a todos os outros que também circulam nas intersecções urbanas. 

Em função do conhecimento adquirido com a realização da avaliação inicial descrita e da 

regulamentação do município de Lisboa e nacional esta dissertação faz a apresentação de possíveis 

soluções para minimizar o risco de acidente em zonas e situações mais vulneráveis dentro de uma 

intersecção de diferentes arruamentos. 

As soluções apresentas são cinco e foram todas pensadas a ter em conta a segurança em 

relação aos riscos referenciados na avaliação inicial em conjunto com a necessidade de criação de um 

sistema de fácil perceção para que a compreensão por parte dos utilizadores não seja difícil de modo 

a evitar outros riscos que essa dificuldade poderia acarretar. 

A primeira solução tem como método a integração de uma ciclovia com formato de rotunda 

numa intersecção com configuração de entroncamento ou de cruzamento. Esta integração ainda conta 

com ilhas de proteção e a solução no seu todo tem por objetivo a simplificação da estrutura de uma 

ciclovia para induzir uma circulação mais simples e protegida que evite situações de risco. 

Há outras três soluções que têm por objetivo induzir comportamentos aos utilizadores de 

veículos com modos semi-ativos que reduzam o risco de acidente, principalmente nas entradas das 

intersecções. Estas três soluções são alterações no desenho da intersecção na zona da entrada da 

ciclovia onde os veículos com modos semi-ativos se cruzam com a passagem de peões. 

A última solução tem por objetivo criar a obrigação de comportamento que minimize o risco de 

acidente na intersecção através da colocação de instrumentos que funcionam numa cooperação da 

ANSR, EMEL e as empresas de partilha. 

Por fim a dissertação aplica as soluções apresentadas em dois casos de estudo localizados no 

município de Lisboa com o objetivo de demonstrar como podem ser aplicadas em casos reais e em que 

condições, no sentido que permita uma melhor generalização do seu uso.             

 

1.3. Organização 

Seis capítulos compõem a estrutura da presenta dissertação. Refere-se a seguir a ordem em que estão 

numa sequência lógica assim como uma breve descrição de cada um. 

 A seguir à presente introdução, no capítulo 2, é demonstrado o que é o veículo com modos 

semi-ativos, como funciona e qual é a problemática em que se encontra envolvido. Ao longo deste 

capítulo é realizada uma avaliação inicial sobre estes veículos, os outros intervenientes nos 

arruamentos e os fatores de risco de acidente. 
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 Baseado nas conclusões do capítulo anterior, o capítulo 3 é onde são descritas soluções 

ponderadas para serem adotadas de forma generalizada em intersecções para melhorar situações que 

favoreçam os fatores de risco. 

 No capítulo 4 é apresentado uma simples análise de dados com o objetivo de encontrar os 

casos de estudos no município de Lisboa adequados à problemática desta dissertação. 

No capítulo 5 é descrito tudo que foi realizado envolvendo os dois casos de estudos, 

começando por uma análise da atual intersecção e das suas condicionantes, a seguir apresenta as 

justificações da forma como cada solução foi aplicada e cada caso é concluído apresentando aspetos 

importantes a reter sobre o processo de adaptação das soluções às intersecções.  

 Por fim, no capítulo 6, são apresentadas as conclusões sobre o trabalho e apresenta-se 

possibilidades de desenvolvimentos futuros a partir desta dissertação. 

 No anexo 1 é apresentado informação complementar ao capítulo 4 enquanto do anexo 2 ao 7 

são apresentadas peças desenhadas referentes aos casos de estudo. 
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2. Veículos com modo semi-ativo em centros urbanos 

2.1. A origem das bicicletas e trotinetes   

Há incertezas sobre quem terá sido a primeira pessoa a construir um pequeno veículo com duas rodas 

em que a tração fosse humana, mas há a certeza de que muitos autores que defendem nomes diversos 

para o criador deste veículo (Herlihy, 2004). A primeira certeza que une os autores é de 1818, em que 

Karl Drais terminou a criação do guiador e patenteou o pequeno veículo de duas rodas em série e de 

tração humana, apelidado de draisiana (Herlihy, 2004). Daris apresentou o seu produto em 1818, que 

foi renomeada de velocípede, mas não teve sucesso e foi ridicularizado pela imprensa (Herlihy, 2004). 

A Figura 1 mostra os condutores de velocípedes a serem representados pela imprensa satírica 

como pessoas em busca de atenção em Londres de 1819 (Herlihy, 2004). 

O produto de Daris nunca desapareceu, mas evoluiu ao longo do tempo através da adição de 

outras invenções que foram trazendo mais popularidade ao veículo. O termo velocípede passou a servir 

para descrever todos os tipos de veículos de tração humana que incluem o monociclo, a bicicleta, o 

triciclo e o quadriciclo (Herlihy, 2004). Bicicleta foi então o termo criado em 1862 para a evolução do 

produto de Daris, que nesta época passou a contar com a invenção dos pedais (Herlihy, 2004). 

A bicicleta continuou a ser aperfeiçoada e a ganhar adeptos até à atualidade, em que já domina 

as vias de vários centros urbanos pelo mundo e pretende-se que esta preferência seja alargada a todos 

os centros urbanos de todo o globo. 

Nesta evolução aparece outro pequeno veículo mais jovem que é uma adaptação de um veículo 

anterior. Uns autores afirmam que evoluiu do skate enquanto outros autores assumem que evoluiu de 

motociclos, ou seja, não há informação suficiente para se ter a certeza sobre o seu início mas a 

referência mais antiga à versão motorizada deste veículo remonta a 1915 quando se fez o primeira nos 

Estados Unidos da América, que foi também dos primeiros modelos a circular em Portugal como se 

pode ver na Figura 2 (Observador, 2019). O dito veículo atualmente chama-se trotinete, possui duas 

rodas em série e uma base entre elas para o condutor colocar os pés, mantendo-se de pé durante a 

viagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Representação da imprensa satírica 
de um condutor de velocípede em Londres em 

1819 (Herlihy, 2004). 

Figura 1 - Capa da Ilustração 
Portuguesa, 12 de agosto de 1918 

(Observador, 2019). 
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A bicicleta e a trotinete passaram a ter versões motorizadas para substituir a tração humana e 

assim poderem cobrir maiores distâncias, mas funcionavam com pequenos motores pesados a 

gasolina. 

As versões motorizadas também evoluíram para se tornarem mais leves e mais baratas, 

aparecendo assim as atuais versões elétricas que circulam nas nossas ruas em que auxiliam uma 

deslocação com pouco esforço humano e que preserve o ambiente, consideradas nesta dissertação 

como veículos que funcionam com um modo semi-ativo. 

Foram dois veículos que iniciaram a sua existência sem muita popularidade e até foram 

ridicularizados como sendo um brinquedo para os tempos livres e não como um meio de transporte, 

mas evoluíram e hoje em dia são um meio de transporte de grande protagonismo na oferta para cumprir 

a mobilidade urbana a que agora as cidades precisam de se adaptar. 

 

2.2. Definição de veículo com modo ativo, semi-ativo ou não ativo 

Nesta dissertação todos os veículos são definidos nos seguintes tipos: 

- Veículo com modo ativo: é o veículo que necessita apenas de tração humana ativa para se mover 

(exemplo: bicicleta convencional; trotinete convencional). 

- Veículo com modo semi-ativo: é o veículo que necessita de tração humana ativa para iniciar apenas 

o movimento e que possui um motor de auxílio à atividade humana (exemplo: bicicleta elétrica; trotinete 

elétrica).  

- Veículo com modo não ativo: é o veículo que não necessita de tração humana ativa para se mover 

logo é movido completamente por tração motorizada (exemplo: motociclo; automóvel). 

A inserção de veículos com modos ativos e semi-ativos nas cidades não é novo, mas nos 

últimos anos temos assistido a um aumento do número e da sua popularidade, devido à criação de um 

novo sistema de partilha para bicicletas e trotinetes, tanto para as versões convencionais como para 

as elétricas. 

Dentro do sistema de partilha ainda é possível definir mais dois tipos de veículo: 

- Veículo (com modo ativo ou semi-ativo) com cais: A viagem só termina quando o veículo está 

corretamente acoplado ao cais apropriado e o carregamento da bateria de um semi-ativo pode ser 

efetuado enquanto acoplado ao cais. 

- Veículo (com modo ativo ou semi-ativo) sem cais: A viagem termina em qualquer lugar da área em 

que a empresa fornece o serviço porque o veículo não necessita de ser acoplado a um cais e o 

carregamento é realizado por funcionários que os recolhem, carregam e a seguir distribuem novamente 

pela cidade. 

 

2.3. A chegada do sistema de partilha 

Há muitas empresas a prestar este tipo de serviço, mas todas têm uma base de funcionamento 

semelhante para o cliente, que consiste em uma aplicação para telemóvel que permite ao utilizador 

localizar e pagar um período para utilizar pequenos veículos como trotinetes ou bicicletas pertencentes 

à empresa da aplicação. As bicicletas em serviço têm versões tanto com modo ativo como semi-ativo, 

mas as trotinetes destes serviços funcionam todas com modo semi-ativo.  
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À data da pesquisa da dissertação, em Lisboa, foram contabilizadas 9 empresas de partilha de 

trotinetes elétricas (Lime, Iomo, Wind, Hive, Tier, Bungo, Voi, Flash e Bird) e 2 empresas de partilha de 

bicicletas elétricas (Gira e Jump). A empresa Gira, pertencente à EMEL, atualmente é a única que 

possui veículos com modos ativos e semi-ativos com cais. 

Este sistema tornou muito mais fácil o acesso a estes veículos e deve-se a isso o enorme 

aumento destes veículos nas cidades. A entrada deste novo sistema de partilha nas cidades está a ter 

uma receção pelas cidades, que para esta dissertação é apresentada como dividida em cinco fases: o 

desagrado, a epifania, a adoção em massa, a divergência e a convergência. 

1. O desagrado, é para muitos a primeira fase, dado o aparecimento de vários pequenos veículos 

sem cais que ficam espalhados pelos passeios como se fossem brinquedos perdidos usados 

por crianças (Schneider, 2018). 

2. Segue-se a epifania, o momento em que o utilizador experimenta pela primeira vez e percebe 

que este tipo de veículos partilhados não são só um divertimento, mas também uma alternativa 

prática ao automóvel (Schneider, 2018).  

3. Nas duas primeiras fases Schneider considera só trotinetes e bicicletas sem cais, mas na 

adoção em massa ele engloba todos os pequenos veículos com modos ativos e semi-ativos 

usados em cidade, mesmo os não partilhados. Se levados a sério pelas cidades, os pequenos 

veículos cortarão no número de carros e encherão os passeios podendo desempenhar um 

papel importante ao ajudar as cidades a alcançar os objetivos ambientais e de segurança 

rodoviária inatingíveis até agora (Schneider, 2018). 

Menos automóveis nas cidades pode trazer mais segurança rodoviária, mas o aumento de 

veículos com modos ativos e semi-ativos também apresenta novos desafios à segurança dos 

intervenientes mais vulneráveis no cenário rodoviário, que são necessários solucionar. Ainda são 

consideradas mais duas fases a acrescentar às de Schneider, a divergência e a convergência, que são 

apresentadas nas secções seguintes. 

 

2.4. Fase de divergência 

É a fase em que o desagrado e a adoção em massa se cruzam criando opiniões divergentes. A adoção 

em massa conduz a um aumento do nível de desagrado de quem continua a ser peão porque não se 

sente atraído ou não necessita dos pequenos veículos para circular nas cidades. Muitas das situações 

que criam desagrado têm sido partilhadas por cidadãos nas redes sociais o que tem majorado a 

proliferação de opiniões sobre o assunto. 

Esta fase pode ser dividida em três áreas de destaque: 

1. Desvantagens da adoção em massa, apenas para peões, é a área de maior importância dado 

que o peão é o elemento mais vulnerável no arruamento logo é dada uma especial importância 

à sua segurança. Estas desvantagens são a componente principal do desagrado dos peões.  

2. Outras desvantagens da adoção em massa, incluindo para utilizadores dos veículos, é a área 

que apesar de ser semelhante ao ponto anterior são desvantagens tanto para o peão como 

para o utilizador dos veículos com modo semi-ativo, em vez de ser exclusivo para o peão. Estas 

desvantagens também podem influenciar o desagrado dos peões. 
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3. Vantagens da adoção em massa, é a área que demonstra as vertentes positivas 

suficientemente fortes para dividirem opiniões em relação aos pontos anteriores. 

 

2.4.1. Desvantagens da adoção em massa, apenas para peões. 

1. Elevado número de veículos a circularem nas zonas dedicadas aos peões (Ryerson, 2018). 

Esta situação põe em risco a segurança dos peões e por consequência produz um medo no 

próprio peão quanto a circular nas zonas a que lhe são destinadas (Sallis, 2018). Alguns 

testemunhos de situações similares podem ser facilmente encontrados numa pesquisa em 

redes sociais tal como se observa na Figura 3 que demonstra um exemplo de um animal 

doméstico acompanhado pelo seu dono a circular num passeio e que foi atropelado por trás 

por uma trotinete elétrica que circulava no mesmo passeio. 

 

Figura 3 - Publicação em rede social de cidadão a demonstrar o descontentamento pelo atropelamento do seu 
animal doméstico (Pó D'Arroz, 2019). 

2. Elevado número de veículos estacionados aleatoriamente nas zonas dedicadas aos peões. Já 

há empresas a aplicar incentivos para estacionar em lugares próprios e há cidades a aplicar 

coimas aos utilizadores que não estacionem em zonas apropriadas (Ryerson, 2018). Esta 

obrigação agrada aos peões, mas limita a vantagem dos veículos como modos ativos ou semi-

ativos sem cais poderem ser estacionados perto do local de partida ou chegada do utilizador. 

Outras iniciativas baseiam-se na própria empresa ter funcionários que recolhem os veículos 

durante a noite e durante o dia os redistribuem por locais mais apropriados para causar menos 

inconvenientes aos peões (Sipe, Pojani, 2018). Em Lisboa foram criadas algumas zonas de 

estacionamento, mas continua a ser frequente o encontro com os veículos estacionados 

aleatoriamente pelos passeios, então a EMEL criou equipas próprias para a recolha de 

pequenos veículos estacionados em zonas inconvenientes à mobilidade dos peões ou dos 

outros veículos (Venâncio, 2019). As bicicletas Gira não têm esta desvantagem porque 

necessitam de ser estacionadas em locais com cais, que foram pensados para se causar os 

menores inconvenientes possíveis aos peões. 
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3. O uso dos veículos com modos ativos ou semi-ativos sem cais em atos de vandalismo têm 

aumentado, seja como atos irresponsáveis só porque estes veículos são elementos soltos e 

de fácil acesso para destruição no arrumamento, como respostas irracionais de peões 

descontentes aos pontos anteriores (1 e 2) ou a outras situações. Para já não está expressado 

num estudo, mas há empresas que admitem ter um veículo vandalizado por dia em Lisboa 

(Diário de Notícias/Lusa, 2019). Estes atos não produzem só prejuízos às empresas mas 

também criam medo aos outros intervenientes como peões, utilizadores destes veículos ou 

proprietários de bens imóveis ou móveis que sofrem consequências dos mesmos atos tal como 

é demonstrado na Figura 4. A imagem foi partilhada em redes sociais e consiste num veículo 

com modo não ativo que estava estacionado a ocupar o passeio e em resposta foi usada uma 

trotinete elétrica para o vandalizar em vez de serem contactadas as autoridades competentes 

para a aplicação de uma coima ou a remoção do mesmo de modo a libertar o passeio dado 

que este estacionamento infringe o artigo 49º alínea f) do Código da Estrada. 

 

Figura 4 - Publicação em rede social de cidadão a demonstrar o descontentamento por um ato de vandalismo 
envolvendo uma trotinete elétrica em Lisboa (Nilton, 2019). 

 

2.4.2. Outras desvantagens da adoção em massa, incluindo para utilizadores dos 

veículos 

1. Comportamentos de risco do utilizador que consistem principalmente na falta de capacete ou 

outros equipamentos de segurança, na presença de mais pessoas a bordo quando o veículo 

só tem capacidade para uma e incumprimento de regras rodoviárias (Ryerson, 2018) (Sallis, 

2018). Ou seja, quantos mais veículos existirem com utilizadores a terem comportamentos de 

risco maior é a probabilidade de acontecer um acidente a estes utilizadores que não cumpram 

as regras de segurança e a outros intervenientes vulneráveis. 

2. O excesso de uso pela massa pode reduzir atividade física e é uma real ameaça à saúde em 

todo o mundo, contribuindo para epidemias de obesidade, diabetes, doenças cardíacas, 

cancro, demência e outras doenças. Outro meio de contribuir para a redução da atividade física 

é o elevado número destes veículos nas zonas dedicadas aos peões, o que incentiva mais 

peões a adotarem mais tempo passado num veículo com modos semi-ativos ou não ativos para 

se sentirem mais seguros do que se sentem como peões (Sallis, 2018). 
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3. Velocidade excessiva que põe em perigo o próprio utilizador, outros utilizadores e os peões no 

arruamento (Sallis, 2018). As velocidades máximas dos veículos com modos semi-ativos 

podem variar de 25 km/h a 80 km/h e os riscos aumentam de probabilidade com o fator 

majorante de que quem conduz poder não ter formação ou experiência nestes veículos (Limão, 

2019). As trotinetes elétricas em regime de partilha normalmente têm velocidades máximas 

entre 25 km/h e 35 km/h, mas tal já ultrapassa o permitido por lei (Código da estrada: Artigo 

27º, alínea 1) para outros veículos que é de 20 km/h em zonas de coexistência. Logo é 

necessário que este limite seja alargado a veículos com modos semi-ativos ou ativos em 

conjunto com a criação de um limite para ciclovias. 

 

2.4.3. Vantagens da adoção em massa 

1. Maior número de utilizadores torna as bicicletas e trotinetes partilhadas mais atraentes na 

vertente da curiosidade, se um indivíduo tem alguém conhecido que experimentou e se divertiu 

com a experiência nova então será mais recetivo a experimentar.  

2. O elevado número de utilizadores dá uma margem de segurança maior que garanta que este 

tipo de negócio de partilha de bicicletas e trotinetes se mantenham a funcionar a longo prazo.  

3. Permite o investimento em mais bicicletas e trotinetes de modo a que o número de veículos 

seja suficiente para proporcionar uma nova alternativa de mobilidade sustentável de grande 

escala em meio urbano (Ryerson, 2018). E em países como a Austrália vai para além da 

alternativa, as bicicletas e trotinetes estão a ser promovidas como complemento aos 

transportes públicos que cobrem distâncias maiores. Este complemento começou a ser 

apelidado de “first mile” ou “last mile” e refere-se respetivamente à distância entre o local de 

partida e a estação/paragem do transporte público para maiores distâncias (first mile) ou entre 

a estação/paragem e o local de chegada (last mile) (Sipe, Pojani, 2018). Em Lisboa também já 

está a ser integrada esta ideia com uma iniciativa que consiste em dar descontos, no uso das 

trotinetes partilhadas, a quem tem o passe de transportes públicos. Esta iniciativa pretende 

continuar a fomentar o uso dos pequenos veículos partilhados como complemento aos 

transportes públicos no sistema já referido de primeiro quilómetro (first mile) e último quilómetro 

(last mile), que em Lisboa já é a parcela maior das viagens realizadas nestes veículos (Limão, 

2019). É preciso ter em atenção que uma milha (mile) é uma medida superior a um quilómetro 

logo sendo um quilómetro uma distância possível de realizar a pé sem recorrer aos veículos 

então primeiro quilómetro ou último quilómetro é apenas um termo que tem sido usado, 

traduzido diretamente da versão em inglês, para representar meramente as distâncias já 

referidas para estes veículos.      

4. Possibilita a diminuição de automóveis principalmente no caso dos condutores que usavam o 

automóvel como complemento de outros transportes públicos (primeiro e último quilómetro) 

(Sallis, 2018). Há diversas situações em que é possível trocar o automóvel por um veículo com 

modo ativo ou semi-ativo e seria um fator que realmente pode reduzir o número de automóveis 

no futuro, mas para já ainda não há informações suficientes para perceber se tal está a 

acontecer no município de Lisboa. 
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2.4.4. Opiniões divergentes 

Os pontos referidos até aqui são os que têm merecido maior destaque na opinião dos utilizadores dos 

arruamentos, dado a importância da vulnerabilidade dos peões e o facto de os veículos com modo 

semi-ativo serem um componente recente no ambiente de um arruamento que apresenta certos riscos, 

então estão criadas as condições para uma dificuldade de integração no dia-a-dia. Atualmente os 

automóveis estão bem integrados, mas também passaram por diversos desafios quando começaram 

a substituir os veículos de tração animal nas cidades. Para esta dissertação a integração é baseada 

em dois tipos de suporte, a experiência pessoal e a experiência científica. A experiência pessoal pode 

criar opiniões divergentes que vão da mais negativa à mais positiva dependendo de qual dos pontos 

anteriores presenciou, atualmente podem ser facilmente constadas em redes sociais como se mostra 

na análise aos seguintes exemplos mostrados nas figuras 5 a 10. 

A sugestão da Figura 5 é um ótimo exemplo de uma medida drástica que fomenta os possíveis 

atos de vandalismo já referidos, sendo análise espontânea e sem qualquer ponderação. Demonstra 

como o desagrado de um acontecimento envolvendo veículos com modos semi-ativos pode criar outras 

situações piores que também serão de desagrado para qualquer interveniente na circulação num 

arruamento.  

 

Figura 5 - Comentário realizado ao testemunho da situação apresentada na Figura 3 (Pó D'Arroz, 2019). 

Na Figura 6 já mostra um exemplo de uma sugestão um pouco mais razoável que a anterior, 

mas continua a não ser bem ponderada, a análise foi feita com base em apenas um acontecimento 

desfavorável. Se retirarmos estes veículos das cidades perde-se todas as vantagens que eles trazem 

em termos de mobilidade e ambiente logo não pode ser posto em prática. 

  

Figura 6 - Comentário realizado ao testemunho da situação apresentada na Figura 3 (Pó D'Arroz, 2019). 

Na Figura 7 é apresentado um facto que é necessário ser posto em prática, mas nem todas as 

situações o permitem logo é preciso apresentar soluções para resolver os vários desafios que os 

veículos com modos semi-ativos criam às cidades. 

 

Figura 7 – Comentário realizado ao testemunho da situação apresentada na Figura 3 (Pó D’Arroz, 2019). 
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A Figura 8 já mostra um exemplo que, apesar de rudimentar, incentiva à melhoria da 

regulamentação para que não haja tantos riscos obtendo-se assim um ambiente de circulação mais 

seguro. 

 

Figura 8 - Comentário realizado ao testemunho da situação apresentada na Figura 3 (Pó D'Arroz, 2019). 

Agora na Figura 9 já há ponderação e a sugestão de uma solução cooperativa para a resolução 

deste acidente específico. 

 

Figura 9 - Comentário realizado ao testemunho da situação apresentada na Figura 3 (Pó D'Arroz, 2019). 

Na Figura 10 já se apresenta o outro extremo da opinião, a proteção total do veículo e 

responsabilização apenas do seu utilizador. Sim, o utilizador é responsável pelo ato, mas pode haver 

fatores que minimizem os riscos induzidos pelas entidades que gerem estes veículos, as leis e as 

infraestruturas. Por exemplo se for criada uma ciclovia num arruamento já diminui a probabilidade de 

uma trotinete elétrica circular no passeio logo diminui o risco de acidente, dado que o utilizador já não 

sente necessidade da proteção do passeio em relação à vulnerabilidade sentida nas estradas onde 

circulam veículos com modos não ativos. 

 

Figura 10 - Comentário realizado ao testemunho da situação apresentada na Figura 3 (Pó D'Arroz, 2019). 

Os exemplos apresentados baseiam-se em opiniões que são divergentes mesmo por serem 

baseadas em experiências pessoais e pontuais. Para se evitar as situações referidas é necessário criar 

soluções para todas as situações de risco iniciando pelas mais prementes em termos de segurança 

dos intervenientes no arruamento. 
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2.5. Fase de convergência 

Esta fase é a pretendida para qualquer veículo que adicione vantagens em simultâneo à mobilidade e 

ao ambiente. A fase de convergência é um percurso que pode ser lento e que depende tanto dos 

estudos realizados como das soluções estrategicamente ponderadas, depois ainda é necessário que 

as soluções sejam aplicadas durante o tempo necessário para atingir uma escala de abrangência 

significativa que diminuía os riscos e como consequência diminuir a divisão de opiniões da fase de 

divergência até ao ponto em que a aceitação da circulação destes veículos seja ao nível da atual 

integração dos veículos com modos não ativos.  

Com tratamento dos registos das situações de risco é possível então realizar estudos científicos 

que permitem analisar todas as situações de modo a convergirem em possíveis soluções estratégicas. 

Lisboa não possui ainda dados suficientes para os estudos necessários, esta dissertação não dispõe 

do tempo necessário para os fazer e dado que é necessário propor soluções rapidamente então os 

estudos analisados a seguir são de outros países. As soluções só são apresentadas no capítulo 3.. 

“Análise comparativa de comportamentos de risco de bicicletas elétricas em cruzamentos 

sinalizados” (Bai, Liu, Guo, Yu, 2014), este estudo foi realizado em 13 intersecções sinalizadas de duas 

cidades chinesas e tem como objetivo perceber se há diferenças nos comportamentos de risco dos 

utilizadores de bicicletas elétricas (e-bike no artigo), trotinetes elétricas (e-scooter no artigo) e bicicletas 

com modos ativos (bicycle no artigo). A China é um país que possuiu uma integração, dos veículos 

com modos semi-ativos, mais fácil porque a bicicleta convencional já está enraizada no estilo de vida 

dos cidadãos há muito tempo. Este é um fator que torna a população mais recetiva à aceitação da fase 

de convergência dado que este artigo descreve que em 2012 as bicicletas elétricas já ultrapassavam 

os 160 milhões na China.  

O estudo apoia-se na ideia base, de estudos anteriores, de que os comportamentos de risco e 

o risco acidente é relacionável. No resultado do estudo (Figura 11) divulga que os utilizadores de 

trotinetes elétricas são mais propensos a assumir comportamentos de risco, com especial destaque 

para circulação contra o tráfego. 

Os utilizadores das trotinetes elétricas são mais agressivos a circular na intersecção do que os 

utilizadores das bicicletas, sejam elétricas ou não. É assumido no estudo que a velocidade pode ser a 

razão principal desta agressividade dado que destes veículos, a trotinete é o mais rápido.  

Este estudo demonstra ainda que que os utilizadores masculinos e os utilizadores mais jovens 

são os que mais arriscam nestes veículos. 

As condições de tráfego também são um elemento influenciador, já que se for mais intenso é 

menos provável que os utilizadores circulem contra o tráfego, mas é mais provável circularem nas vias 

destinadas a veículos com modos não ativos e que parem depois da linha de paragem porque não 

estão dispostos a esperar em fila, encurtando assim o período até ao arranque após autorização da 

sinalização. 

A paragem depois da linha de paragem costuma acontecer quando há veículos a aguardarem 

a sinalização, passam à frente desses e ficam a aguardar na passagem para peões o que causa riscos 

inconvenientes ao próprio peão. A manhã é a parte do dia mais propensa para os utilizadores destes 

veículos circularem contra o tráfego devido à necessidade de não chegarem atrasados ao emprego. 
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A falta de licenciamento para o utilizador usar estes veículos é outra razão que o estudo aponta 

para uma maior probabilidade de comportamentos arriscados e é salientado a necessidade de criar um 

sistema de licença principalmente para trotinetes elétricas porque com velocidades mais altas podem 

causar mais danos. 

Este estudo contornou dois fatores, motivações subjetivas, dado que não inquiriu os 

intervenientes e a influência estrutural dado que não incluiu o desenho da intersecção. 

  

Figura 11 - Histograma de proporção com erro padrão de comportamentos de risco dos utilizadores de veículos 

com modos ativos e semi-ativos (adaptado de Bai, Liu, Guo, Yu, 2014). 

“Fatores de risco relacionados com a gravidade dos ferimentos causados por acidentes com 

bicicletas e bicicletas elétricas em Hefei” (Hu, Lv, Zhu, Fang, 2014), este estudo foi realizado em Hefei, 

na China, e tem como objetivo relacionar os fatores de risco com os ferimentos causados em acidentes 

com bicicletas com modos ativos e semi-ativos. Este estudo não inclui trotinetes e é generalista nas 

vias não especificando casos de intersecções.  

O estudo apoia-se na ideia base, de estudos anteriores, de que os fatores de risco e a gravidade dos 

ferimentos é relacionável. 

Neste estudo, os resultados apontam como principais fatores de risco, para a gravidade dos 

ferimentos apresentadas na Figura 12, a idade, categoria de interveniente na via (Peão, condutor ou 

passageiro), violações das regras de trânsito (inclui referência à falta da existência de leis que obriguem 

a ter licença e a usar capacete), modo de colisão, tipo de impacto e tipo de veículo. 
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Figura 12 - Percentagem de todos os tipos de ferimentos em acidentes com bicicletas com modos ativos e semi-

ativos (esqueleto axial é o conjunto de ossos da cabeça, tórax e coluna vertebral) (adaptado de Hu, Lv, Zhu, 
Fang, 2014). 

Entre bicicletas, as que possuem modo semi-ativo são mais pesadas e rápidas logo como 

consequência os ferimentos das colisões são mais graves. 

Um fator de risco a salientar do estudo é o modo de colisão lateral dado que causa ferimentos 

graves nas extremidades e cabeça do utilizador da bicicleta, este risco é maior nas viragens em 

intersecções. Dado que os ferimentos na cabeça são a principal causa de morte nestes acidentes então 

é necessário corrigir este fator de risco sempre que possível. 

No que respeita à idade quanto mais velhos, maior é a gravidade do ferimento. 

A infraestrutura também proporciona riscos logo o estudo sugere melhorias nas vias como 

ampliação das vias, limitação de velocidade e separadores entre via e ciclovia. 

O estudo mostrou que não há evidências suficientes para relacionar fatores climáticos e de 

época com a gravidade do ferimento. 

“As vítimas de acidentes de trânsito com bicicleta elétrica e trotinete elétrica” (Siman-Tov, 

Radomislensky, Israel Trauma Gourp, Peleg, 2017), em parte é um estudo semelhante ao anterior, que 

faz uma avaliação aos ferimentos de acidentes com bicicletas elétricas e trotinetes elétricas em Israel. 

Ao contrário do anterior, este estudo não estabelece uma relação entre comportamentos de 

risco e os acidentes mas concentra-se apenas no fator da elevada velocidade que justifica ser o mais 

perigoso, dado que consideraram que estes veículos com modos semi-ativos circulam em ciclovias 

onde se cruzam com bicicletas convencionais (Veículo com modo ativo) e peões que praticam 

velocidades menores aumentando assim o risco de colisão. 

O artigo aponta uma característica perigosa destes veículos, o facto do seu movimento não 

produzir quase nenhum som audível para o peão, e um comportamento de risco que é o facto de os 

peões circularem em ciclovias por ainda não se aperceberem bem das delimitações das mesmas. Os 

dois elementos referidos em conjunto aumentam a probabilidade de acidente logo o artigo pondera a 

possibilidade de os veículos com modos semi-ativos serem proibidos circularem em ciclovias e 

passeios, deixando assim a fraca rede de ciclovias de Israel apenas para bicicletas convencionais. 
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O fator salientado pelo artigo é facto de a legislação israelita sobre bicicletas e trotinetes não 

incluir elementos suficientes sobre as versões com modos semi-ativos. 

Durante a época o período analisado, de 2013 a 2015, estava a haver um grande aumento do 

número de utilizadores destes veículos e ainda nem existia a influência das empresas de partilha. Nos 

20 hospitais foram contabilizados 795 pacientes de acidentes que incluíam bicicletas elétricas e/ou 

trotinetes elétricas, dos quais 67 (8.4%) foram peões. O número de pacientes por trimestre também 

tem estado em subida como demonstram as figuras 13 e 14. 

 

Figura 13 - Número de pacientes hospitalizados devido a acidentes com bicicletas elétricas e trotinetes elétricas 

entre 2013 e 2015 (adaptado de Siman-Tov, Radomislensky, Israel Trauma Gourp, Peleg, 2017). 

 

Figura 14 - Número de pacientes, em estado grave ou muito grave, hospitalizados devido a acidentes com 
bicicletas elétricas e trotinetes elétricas entre 2013 e 2015, com comparação em relação ao total em 

percentagem (Siman-Tov, Radomislensky, Israel Trauma Gourp, Peleg, 2017). 

O artigo descortina ainda os números referentes à demografia dos utilizadores, características 

do acidente e dos ferimentos. A maioria dos utilizadores dos veículos acidentados têm menos de 29 

anos e são homens enquanto a maioria dos peões acidentados são crianças (menos de 14 anos) ou 

idosos (mais de 60 anos) e não há uma indiferenciação significativa entre géneros. A maioria dos 

acidentes ocorrem durante a tarde e início da noite afetando mais os peões. Os peões são os que têm 

uma maior percentagem de traumatismos cranianos e outras lesões na cabeça, face e pescoço além 
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de serem os que ficam mais tempo no hospital e precisam mais de reabilitação enquanto os utilizadores 

dos veículos têm uma maior percentagem de lesões nas extremidades. 

Em taxa de mortalidade no hospital os peões também a têm mais alta, segundo os registos 

neste período morreram dois peões e um utilizador de bicicleta elétrica. 

Nas conclusões referem a importância do estudo anterior (“Fatores de risco relacionados com 

a gravidade dos ferimentos causados por quedas de bicicletas e bicicletas elétricas em Hefei” (Hu, Lv, 

Zhu, Fang, 2014)) realizado na China porque uma relação da evolução dos acidentes com os 

comportamentos de risco será algo ainda mais esclarecedor do que as informações que os dois artigos 

apresentam separadamente.  

O artigo sugere a melhoria da legislação, que a fiscalização do uso de capacete seja mais 

rigorosa e que se crie uma licença para uso destes veículos como na Noruega. 

É referido ainda a necessidade de melhorar a infraestrutura viária dado que os utilizadores de 

veículos com modos semi-ativos estão sujeitos a mais riscos ao circularem nas vias com veículos com 

modos não ativos, mas se circularem nos passeios põe em risco os peões. 

“Lesões no trânsito de utilizadores de bicicletas elétricas e motociclos elétricos no sul da China” 

(Zhang, Yang, Yang, Hu, Li, Wu, Stallones, Xiang, 2018), este artigo tem como objetivo demonstrar a 

ligação entre comportamentos de risco e os acidentes com bicicletas elétricas (veículo com modo semi-

ativo) e motociclos elétricos (veículo com modo não ativo). 

Não existe referência direta no texto às trotinetes elétricas, mas os seus dados aparecem como 

uma parte dos dados das bicicletas elétricas.  

O artigo compara o aumento dos ferimentos de utilizadores destes veículos na China em 

relação ao aumento descrito no artigo anterior sobre Israel, enquanto em Israel o aumento é de seis 

vezes, na China é de onze vezes. Este artigo é muito mais minucioso nas variáveis sobre os acidentes 

e os comportamentos de risco do que os artigos anteriores, mas não refere nada sobre intersecções 

ou sobre os ferimentos, assumindo apenas que se trata de ferimentos graves. 

Em comparação aos artigos anteriores este fica a dever ao que se propõe porque avalia 

pormenorizadamente os acidentes, mas não avalia os ferimentos impossibilitando uma comparação 

profunda. 

Pelo tratamento de dados percebesse que as causas mais recorrentes dos acidentes são o 

desrespeito pelas regras de trânsito (as de maior destaque já foram apresentadas na análise dos artigos 

anteriores), fatores climáticos (contrariando o segundo artigo, subsecção 2.5.2.), condução descuidada 

e velocidade mas na discussão final do artigo refere que apesar da velocidade ser a quarta causa dos 

acidentes é também o fator que contribui para a gravidade do acidente com outras causas. 

O artigo apresenta outras conclusões na discussão semelhantes às dos artigos anteriores como 

a existência do fatores do desrespeito pela sinalização e do transporte de pessoas em excesso em 

relação à capacidade do veículo, mas a maior importância é a ligação que existe entre o fator velocidade 

e outros fatores que causam acidentes com veículos que possuem modos semi-ativos.    
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2.6. Principais fatores de risco 

Como foi possível constatar que existem diversos fatores que influenciam o risco de ocorrer conflitos 

nos arruamentos por onde circulam os veículos com modos semi-ativos. Os conflitos vão de simples 

situações de desconforto a acidentes que podem resultar em ferimentos graves. Em casos raros pode 

incorrer na morte de peões e de utilizadores dos veículos. 

A velocidade foi mencionada como fator influenciador e agravante das situações de risco e as 

alterações na infraestrutura foram mencionadas como um fator importante a ter em atenção na melhoria 

da segurança da circulação. Baseado no descrito durante este capítulo, o Quadro 1 sintetiza as 

possibilidades de influência secundária, sobre fatores de risco, do excesso de velocidade como um 

fator majorante praticado pelo utilizador de veículos com modos semi-ativos e das alterações na 

infraestrutura como um fator minorante praticado pelo responsável do planeamento do arruamento. No 

Quadro 1 é ainda assinalado quais os fatores que podem influenciar o risco de ocorrer situações que 

entrem em conflito com peões dado ser o interveniente mais vulnerável no arruamento.  

A regulamentação também é muito referida, mas a dissertação está concentrada em 

regulamentação que seja principalmente referente a questões relacionadas com infraestruturas. 

Analisando a síntese, de 16 fatores considerados relevantes na influência sobre o risco de 

conflito há 11 em que melhorias sobre a infraestrutura podem representar soluções que façam parte da 

estratégia para diminuir o risco. 

Desses 11 fatores há 9 fatores que possibilitam que se direcione a melhoria da infraestrutura 

para incentivar a redução de velocidade dos veículos com modos semi-ativos como meio de diminuição 

de risco. 

Tratamentos de dados e posteriores estudos publicados em artigos como os quatro que foram 

referidos são o método científico que nos proporciona a problemática mais perto da real. Este 

conhecimento do problema ainda irá melhorar ao longos dos anos com novos estudos, mas já 

proporciona informação suficiente para atuar na procura de soluções. 

O conhecimento do problema é a primeira parte da fase de convergência, a segunda parte no 

caso desta dissertação é considerar possíveis soluções que contribuam para a definição duma 

estratégia de minimização do risco de acidente em intersecções.  

As soluções a nível da infraestrutura das intersecções apresentadas no capítulo 3. têm em 

conta a importância que será necessária dar ao fator de velocidade, à vulnerabilidade dos utilizadores 

do arruamento e a uma conceção devidamente ponderada para evitar situações que possam causar 

outros riscos (figuras 15 e 16). 

O fim da fase de convergência será quando as soluções forem capazes de reduzir o risco de 

acidentes ao ponto de os veículos com modos semi-ativos serem aceites por todos os intervenientes 

sem que haja um excesso de opiniões divergentes como as já apresentadas. O fim desta fase 

corresponde a uma boa integração do veículo com modos semi-ativos em meio urbano.   
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Figura 15 - Na intersecção entre a Avenida da República e a Avenida Duque de Ávila, existe o caso em o 
passeio se sobrepõe à ciclovia, que coloca a dúvida aos utilizadores de se é uma passadeira ou não, dado que 

num sentido há sinalização para dar prioridade aos peões mas em outro sentido a ciclovia apenas é interrompida 
(2019). 

 

 

Figura 16 - Na Avenida Fontes Pereira de Melo há uma passagem de peões numa ciclovia que conduz os peões 

a uma faixa de rodagem sem passagem para peões (2019). 
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Quadro 1 - Sintese dos principais fatores de influência no risco de conflito abordados ao longo do capitulo 2. 

 

2.5.1.

2.5.1.; 2.5.2.; 

2.5.4.

2.4.2.

2.4.2.; 2.5.4.

2.4.2.; 2.5.1.; 

2.5.2.; 2.5.3.; 

2.5.4.

2.4.1.

2.4.1.

2.4.2.; 2.5.2.; 

2.5.3. 

2.5.4.

2.5.4.

2.5.3.

2.5.3.

2.5.3.

2.5.2.; 2.5.3.

2.5.1.; 2.5.2.; 

2.5.4.

Influência secundária

Fator 

minorante

Excesso de 

velocidade

Melhorar a 

infraestrutura

Influência da velocidade e infraestrutura no risco de conflito

2.4.1.; 2.5.3.

×

Uso de veículos com modos semi-ativos 

sem usar capacete e outros dispositvos 

de segurança
× ×

Fator 

majorante

Circulação de veículos com modos semi-

ativos em excesso de velocidade

Problemas de saúde derivados da redução 

de actividade fisica

Paragem dos veículos com modos semi-

ativos para além da linha de paragem

Circulação de veículos com modos semi-

ativos no sentido contrário ao do tráfego × ×

Circulação de peões em vias de veículos 

com modos semi-ativos ×
Estado incompleto ou inexistência de 

regulamentação referente a veículos com 

modos semi-ativos
× ×

× ×

× × ×

Influência do clima na circulação de 

veículos com modos semi-ativos

Condução descuidada de veículos com 

modos semi-ativos

×

Circulação de veículos com modos semi-

ativos em passeios × × ×

Estacionamento aleatório de veículos com 

modos semi-ativos em passeios ×

Uso de veículos com modos semi-ativos 

em atos de vandalismo ×

Excesso da capacidade de pessoas nos 

veículos com modos semi-ativos × ×

×

× ×

×

× ×
Circulação de veículos com modos semi-

ativos em vias de veículos com modos 

não ativos
× ×

Estado precário ou inexistência da 

infraestrutura para veículos com modos 

semi-ativos
×

× ×

Possibilidade 

de envolver 

peões

Fator de influência primária no risco de 

confilito
Capítulo

× ×

Circulação praticamente silenciosa de 

veículos com modos semi-ativos × ×
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3. Soluções de minimização de riscos 

3.1. Enquadramento 

A estratégia apresentada para a minimização de riscos consiste num conjunto de soluções para serem 

aplicadas em intersecções, as quais resultam da reflexão sobre a informação detetada nas publicações 

revistas. O foco central das estratégias é proteger, o peão e o utilizador do veículo com modos ativos 

ou semi-ativos, dos comportamentos de risco do utilizador do veículo com modo semi-ativo, mas será 

tido em conta um equilíbrio para que o peão possa continuar a ter segurança em relação a qualquer 

outro tipo de veículo e que os veículos com modos ativos ou semi-ativos possam também ter segurança 

em relação a veículos com modos não ativos. Para aumentar a segurança de todos os utilizadores no 

arruamento as ciclovias consideradas são segregadas do resto do tráfego, que tem como principal 

consequência a diminuição do espaço levando assim a menores níveis de conforto. Neste capítulo as 

soluções são apresentadas de forma geral sem terem como objeto um caso específico. 

 

3.2. Ciclovia protegida na intersecção 

“Protected Intersections for Bicyclists” (Falbo, 2014) é o nome dado pelo autor ao modelo virtual que 

desenhou para demonstrar como esta solução funciona protegendo os veículos que circulam na ciclovia 

do restante trânsito. 

Este sistema não protege diretamente peões ou veículos com modos ativos dos veículos com 

modos semi-ativos, mas dado que o tráfego de veículos com modos ativos ou semi-ativos pode ser 

elevado em algumas intersecções então é necessário tornar a circulação mais fluida complementando 

assim outras soluções, para que todos os intervenientes mais vulneráveis possam circular protegidos 

do trânsito de veículos com modos não ativos. 

A ideia desta solução já é antiga, emergiu na Holanda e outros países do norte da Europa, em 

1972 foram definidos alguns critérios, no Institute of Transportation and Traffic Engineering da 

University of California - Los Angeles, para que fosse mais claro o modo de aplicar em casos práticos. 

Mas foi quase esquecida com o tempo e voltou a ganhar novo fôlego depois de 2000 (Alta Planning + 

Design, 2015). 

O principal elemento destas intersecções com ciclovias é a ilha de refúgio de esquina que é 

essencial para a segurança da ciclovia. Funciona como uma barreira protetora da ciclovia nas curvas 

das esquinas da intersecção. É uma divisão física que separa as viragens à direita dos utilizadores de 

veículos como modos ativos ou semi-ativos do resto do trânsito, protegendo-os. A ilha permite que um 

condutor de um veículo com modo não ativo ao virar à direita fique parcialmente de frente para a zona 

de travessia de veículos com modos ativos ou semi-ativos extinguindo assim o ângulo morto que existe 

nesta zona (Falbo, 2014). 

O segundo elemento de grande importância é a possibilidade de integração de um sistema de 

circulação giratória dos veículos com modos ativos ou semi-ativos em qualquer intersecção de veículos 

com modos não ativos, mesmo que sejam entroncamentos ou cruzamentos (Falbo, 2014).  

Este sistema é equivalente ao das rotundas dos veículos com modos não ativos (Figura 17) e tem mais 

três vantagens úteis para melhorar a circulação na intersecção: 
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1. Criar só um sentido de circulação na ciclovia produz uma poupança de espaço em relação à 

possibilidade de ter dois sentidos em toda a intersecção. 

2. Simplifica toda a intersecção, logo existe uma menor complexidade de circulação que induz 

uma perceção mais fácil para os utilizadores da ciclovia e peões de modo a ser mais fácil evitar 

o risco de acidente. 

3. Permite que um utilizador de um veículo com modo ativo ou semi-ativo alcance qualquer ponto 

da intersecção mesmo só circulando num sentido.     

 

Figura 17 - Hipótese de circulação dos veículos com modos ativos ou semi-ativos na intersecção com ciclovia 
protegida (Alta Planning + Design, 2015). (Legenda: Seta verde corresponde ao movimento autorizado dos 

veículos com modos ativos ou semi-ativos; Barra vermelha corresponde ao movimento dos veículos com modos 

não ativos que se encontram em espera para prosseguir marcha.) 

Em 2015, na América do Norte, eram conhecidos seis casos de estudo (Figura 18) onde este 

sistema estava a ser testado. O sistema tornou-se popular, mas como qualquer outro há pontos fortes 

e pontos fracos na aplicação em casos específicos, logo a seguir é apresentada uma breve análise das 

diferentes situações para compreender como pode ser aplicado nos casos desta dissertação. 

 

Figura 18 - Casos de estudo de ciclovias protegidas em intersecções na América do Norte (Alta Planning + 
Design, 2015). 
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No caso de estudo de Salt Lake City, Utah (Figura 19) há os seguintes pontos a salientar:  

- Pontos fracos: 

1. Redução de 5 para 3 vias num dos arruamentos, não é adequado para implementar nos casos 

de estudo de Lisboa porque já são arruamentos com poucas vias e retirar duas pode ser em 

demasia principalmente em arruamentos que sejam artérias essências da cidade e não é 

objetivo desta dissertação transformar a intersecção para excluir o trânsito com modos não 

ativos.  

2. Ilhas para peões em demasia e algumas pequenas, se o nível de serviço for alto então o volume 

de peões pode ser demais para as ilhas e pode por os peões e utilizadores de veículos com 

modos ativos ou semi-ativos em perigo como será referido na próxima secção da dissertação. 

3. A área do caso de estudo é consideravelmente grande e nos casos de estudo de Lisboa não 

existe tanto espaço.  

- Pontos fortes: 

1. A ciclovia está perfeitamente protegida na intersecção segundo este sistema. 

2. A ilha de refúgio de esquina é aplicada utilizando ilhas que possuem 4,5 metros de raio e em 

todas as esquinas de modo a abranger o máximo de proteção que o sistema propõe prestar.  

3. Tem a ciclovia completamente em sistema giratório. 

 

Figura 19 - Caso de estudo de Salt Lake City, Utah (Alta Planning + Design, 2015). 
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No caso de estudo de Austin, Texas (Figura 20) há os seguintes pontos a salientar:  

- Pontos fracos: 

1. Ilhas para peões em demasia e algumas pequenas, se o nível de serviço for alto então o volume 

de peões pode ser demais para as ilhas e pode por os peões e utilizadores de veículos com 

modos ativos e semi-ativos em perigo como será referido na próxima secção nesta dissertação. 

2. A área do caso de estudo é consideravelmente grande devido a ser um empreendimento 

realizado de raiz sem condicionantes de espaço e metade dos arruamentos são dedicadas a 

veículos com modos ativos ou semi-ativos, mas nos casos de estudo de Lisboa não existe 

espaço semelhante.  

3. Este caso não possui o sistema de circulação giratória colocando os dois sentidos da ciclovia 

do mesmo lado do arruamento mas se o utilizador da ciclovia necessitar de se deslocar ao 

quarteirão sem ciclovia (lado esquerdo superior na Figura 20) já está a realizar uma travessia 

desprotegida sem uma passagem dedicada ao veículo com modo ativo ou semi-ativo.  

- Pontos fortes: 

1. Em três esquinas, a ciclovia está protegida na intersecção segundo esta sistema. 

2. A ilha de refúgio de esquina é aplicada utilizando ilhas de 6 metros de raio e nas esquinas onde 

foi aplicada abrangendo assim o máximo de proteção que o sistema propõe prestar.  

 

Figura 20 - Caso de estudo de Austin, Texas (Alta Planning + Design, 2015). 
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No caso de estudo de Davis, California (Figura 21) há os seguintes pontos a salientar:  

- Pontos fracos: 

1. A entrada da ciclovia na intersecção não é protegida, estando a partilhar a faixa de rodagem 

com os veículos com modos não ativos. 

2. A área do caso de estudo é consideravelmente grande e os casos de estudo de Lisboa não 

têm tanto espaço.  

- Pontos fortes: 

1. Ilhas para peões entre faixa de rodagem e ciclovia não existem logo se se o nível de serviço 

for alto então o volume de peões já não é demais para as ilhas e não se põe o problema de 

poder por os peões e utilizadores de veículos com modos ativos ou semi-ativos em perigo como 

será referido na próxima secção nesta dissertação. 

2. À exceção da entrada na intersecção, a ciclovia está protegida na intersecção segundo esta 

estratégia. 

3. A ilha de refúgio de esquina é aplicada utilizando ilhas grandes de 11 metros de raio e em todas 

as esquinas de modo a abranger o máximo de proteção que o sistema propõe prestar.  

4. Tem a ciclovia completamente em sistema giratório. 

 

Figura 21 - Caso de estudo de Davis, California (Alta Planning + Design, 2015). 
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No caso de estudo de Chicago, Illinois (Figura 22) há os seguintes pontos a salientar:  

- Pontos fracos: 

1. A proteção não parece aplicada à intersecção, mas apenas à “Washington Street”. Quem usa 

a ciclovia no sentido da “Franklin Street” tem pouquíssima proteção ao realizar a travessia 

quase toda na faixa de rodagem dos veículos com modos não ativos. 

2. Na zona que há proteção há ilhas para peões que podem ser pequenas, logo se o nível de 

serviço for alto então o volume de peões pode ser demais para as ilhas e pode pôr em perigo, 

os peões e utilizadores de veículos com modos ativos e semi-ativos. 

3. A ciclovia só permite viagens num sentido, o que dificulta a mobilidade dos veículos como 

modos ativos ou semi-ativos. 

4. Este sistema não possui o sistema de circulação giratória colocando a ciclovia só de um lado 

do arruamento, mas se o utilizador da ciclovia necessitar de se deslocar ao quarteirão sem 

ciclovia (Lado esquerdo superior na Figura 22) já está a realizar uma travessia desprotegida 

sem uma passagem adaptada ao veículo com modo ativo ou semi-ativo.  

5. A área do caso de estudo é consideravelmente grande e nos casos de estudo de Lisboa não 

existe tanto espaço.  

- Pontos fortes: 

1. A ilha de refúgio de esquina é aplicada utilizando uma ilha que possui 4,5 metros de raio, mas 

é só uma esquina. 

 

Figura 22 - Caso de estudo de Chicago, Illnois (Alta Planning + Design, 2015). 
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No caso de estudo de Vancouver, British Columbia (Figura 23) há os seguintes pontos a salientar:  

- Pontos fracos: 

1. Ilhas para peões em demasia e apesar de terem uma grande dimensão se o nível de serviço 

for alto então o volume de peões pode ser demais para as ilhas e pode por peões e utilizadores 

de veículos com modos ativos ou semi-ativos em perigo como será referido na próxima secção 

nesta dissertação. 

2. Não possui ilhas de refúgio logo a esquina (Lado direita inferior na Figura 23) que liga as duas 

travessias da ciclovia fica propensa ao ângulo morto dos condutores de veículo com modos 

não ativos que viram à direita. A descrição oficial do caso de estudo descreve a esquina como 

sendo uma ilha de refúgio com 6 metros de diâmetro, mas na prática não permite que o 

condutor do veículo com modo não ativo tenha o ângulo de visão necessário logo não pode ser 

considerada o tipo de ilha deste sistema.  

3. A área do caso de estudo é consideravelmente grande e os casos de estudo de Lisboa não 

têm tanto espaço.  

- Pontos fortes: 

1. A ciclovia tem quatro vias, os dois sentidos nos dois lados, na “Burrard Street” e três vias na 

Cornwall Avenue, permitindo uma mobilidade maior mesmo sem apresentar o sistema de 

circulação giratória.  

2. A travessia da ciclovia é larga e bem sinalizada para dar mais segurança. 

 

Figura 23 - Caso de estudo de Vancouver, British Columbia (Alta Planning + Design, 2015). 
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No caso de estudo de Montreal, Quebec (Figura 24) há os seguintes pontos a salientar:  

- Pontos fracos: 

1. A intersecção só é protegida numa entrada da “Rue Cherrier” e numa esquina.  

2. As travessias da ciclovia são pouco destacadas criando insegurança para os seus utilizadores. 

3. A ilha de refúgio de esquina não é física sendo apenas uma marca de sinalização horizontal 

que permite que seja trespassada facilmente por qualquer veículo em qualquer direção. 

4. A área do caso de estudo é consideravelmente grande e os casos de estudo de Lisboa não 

têm tanto espaço.  

5. Esta estratégia não possui o sistema de circulação giratória colocando a ciclovia só de um lado 

do arruamento, mas se o utilizador da ciclovia necessitar de se deslocar ao quarteirão sem 

ciclovia (Lado esquerdo superior na Figura 24) já está a realizar uma travessia desprotegida 

sem uma passagem dedicada ao veículo com modo ativo ou semi-ativo.  

- Pontos fortes: 

1. Ilhas para peões entre faixa de rodagem e ciclovia não existem, logo se o nível de serviço for 

alto então o volume de peões já não pode ser demais para as ilhas e já não pode por os peões 

e utilizadores de veículos com modos ativos ou semi-ativos em perigo. 

2. A ilha de refúgio de esquina aplicada utiliza um raio de 6 metros de raio e está demarcada por 

pilaretes refletores para permitir uma melhor visualização da sua existência principalmente com 

neve. 

 

Figura 24 - Caso de estudo de Montreal, Quebec (Alta Planning + Design, 2015). 
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Em Lisboa a informação é escassa, mas existe pelo menos uma intersecção que já adota elementos 

deste sistema. Na intersecção entre a Alameda da Universidade e a Avenida do Brasil (figuras 25 a 27) 

há os seguintes pontos a salientar:  

- Pontos fracos: 

1. O sistema giratório da ciclovia é parcial em um sentido e completo em outro, dado que a 

intersecção tem duas faces em que a ciclovia é bidirecional e outras duas faces em que a 

ciclovia é unidirecional. Esta aplicação mista de sentidos é compreensível para facilitar com 

viagens mais diretas nas direções em que a afluência de bicicletas ou trotinetes possa ser 

maior, mas torna a ciclovia na intersecção um pouco confusa para os utilizadores de veículos 

com modos ativos ou semi-ativos.  

2. A área do caso de estudo é consideravelmente grande e nos casos de estudo de Lisboa desta 

dissertação não existe tanto espaço.  

- Pontos fortes: 

1. A ciclovia está protegida nas esquinas da intersecção com quatro ilhas de refúgio de esquina. 

2. A ilha de refúgio de esquina é aplicada utilizando ilhas retangulares adaptadas às 

condicionantes do local e em todas as esquinas, mas não permitem a eliminação do ângulo 

morto, funcionando só como separadoras entre trânsito da ciclovia e da faixa de rodagem.  

3. Ilhas para peões entre faixa de rodagem e ciclovia são grandes logo até um nível de serviço 

médio o volume de peões pode não ser demais para as ilhas e não se põe o problema de poder 

por os peões e utilizadores de veículos com modos ativos ou semi-ativos em perigo como será 

referido na próxima secção nesta dissertação. 

Nos casos de estudo apresentados, a ilha de refúgio de esquina e a circulação giratória são 

dois elementos que se tenta implementar em simultâneo na ciclovia de uma intersecção, mas nem 

sempre é possível. Na breve análise foi possível perceber que as ilhas de refúgio de esquina são o 

elemento sempre presente enquanto a circulação giratória é deixada de parte principalmente nos casos 

em que uma ou mais esquinas da intersecção são deixadas de fora do alcance da ciclovia. Para os 

casos de estudo desta dissertação a circulação giratória é uma mais valia por permitir um alcance 

unidirecional a toda interceção com ganho de espaço por não se usar uma ciclovia bidirecional, dado 

que o principal ponto fraco dos casos de estudo desta dissertação é o espaço reduzido. 

Não foram analisados outros casos europeus como a Holanda, conhecida por ser um país 

experiente na área dos velocípedes porque as intersecções que foram averiguadas no âmbito desta 

dissertação, apesar de consistirem na mesma base de ideias, possuem um nível complexidade superior 

ao pretendido devido aos veículos com modos ativos ou semi-ativos fazerem parte do modo de vida da 

população já há muito tempo, logo uma aplicação tão complexa para já poderia induzir uma perceção 

errada aos utilizadores, o que pode ser perigoso para a sua segurança e esta dissertação procura 

recomendar um equilíbrio entre o simples e seguro. Além da simplicidade dedicada aos utilizadores 

lisboetas ainda é necessário ter em conta que Lisboa é uma cidade com uma forte vertente turística, 

pelo que cidades deste tipo precisam de ter em conta que os veículos com modos ativos ou semi-ativos 

também serão utilizados por turistas e para tal é necessário que as infraestruturas sejam fáceis de 

perceber e usar por todas as pessoas (Deakin, 2018). 
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Figura 25 - Intersecção entre Alameda da Universidade e Avenida do Brasil (2019). 

 

Figura 26 - Intersecção entre Alameda da Universidade e Avenida do Brasil (2019). 

 

Figura 27 - Ilha de refúgio de esquina de forma aproximadamente retangular, na intersecção entre Alameda da 
Universidade e Avenida do Brasil, que não possui os efeitos de segurança na viragem à direita pretendidos por 

este tipo de sistema (2019). 
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Lisboa possui um manual de apoio a projeto e obra de espaço público chamado “Lisboa: o 

desenho da rua” e é um documento que apresenta soluções para a via pública, que tem como uma 

característica essencial a intenção de proteger os intervenientes mais vulneráveis na via, que é a 

mesma intenção das soluções descritas no âmbito desta dissertação. No primeiro capítulo deste 

manual há uma secção dedicada às ciclovias em intersecções, mas não aprofunda muito a parte técnica 

como em outras secções sendo quase um guia de boas práticas, apresentando hipóteses simples de 

apenas uma ciclovia cruzar com a intersecção, não referindo situações mais complexas como para o 

caso de todas a ruas da intersecção terem uma ciclovia.   

A aplicação da ilha de refúgio de esquina nos casos de estudo de Lisboa levará em conta o 

referido no manual “Lisboa: o desenho da rua” (2018) em conjunto com os dados reunidos pela Alta 

Planning + Design em 2015. 

A Figura 28 apresenta critérios de medidas mínimas no desenho da ilha de refúgio de esquina, 

os 6 metros são um mínimo recomendado para um veículo com modo não ativo ficar perpendicular às 

passagens para peões e veículos com modos ativos ou semi-ativos, mas em caso de espaço 

insuficiente é possível ponderar uma redução excecional desde que o condutor de veículos com modos 

não ativos tenha espaço extra à própria via na faixa de rodagem para realizar a viragem e continue a 

ter ângulo suficiente para observar quem iniciará a travessia da faixa de rodagem. 

A altura do lancil não possui máximo, mas dado que esta ilha não é para ser usada por peões 

e que deve permitir a visibilidade entre veículos da faixa de rodagem e da ciclovia então pode adotar-

se a recomendação de a altura não ultrapassar 3 vezes a altura do lancil maior dos passeios para 

peões (segundo o manual “Lisboa: o desenho da rua” o maior lancil tem 0,15 m) ou 0,25 m em caso de 

a ilha possuir elementos de sinalização ou mobiliário urbano, como os apresentados nas secções 3.2.2., 

3.2.3. e 3.2.4..  

A largura mínima da ciclovia varia entre 1,5 e 3 m nas esquinas da intersecção. Os 3 m 

destinam-se aos casos mais praticados que consistem na existência de uma ilha para peões entre 

ciclovia e faixa de rodagem enquanto os 1,5 m são a recomendação destinada ao caso proposto mais 

adiante nesta dissertação em qua a ilha para peões não existe. O mínimo de 1,5 m é baseado na 

medida recomendada no manual “Lisboa: o desenho da rua” (Quadro 2) para ciclovias unidirecionais e 

não foi ponderado o mínimo de 1,2 m do manual porque esta zona é uma curva logo não se deverá 

estrangular demasiado a ciclovia, mas em futuros estudos mais profundos poderá ser avaliada a 

possibilidade de alterar estes mínimos.  

O raio da curvatura exterior da ilha de refúgio de esquina pode ainda ser escolhido em função 

da velocidade como se pode observar no Quadro 3. É necessário ter em conta que o mínimo de 3 m é 

o menos condicionante para o conjunto ciclovia e passeios, mas é mais condicionante para a faixa de 

rodagem, em caso da curva à direita não ser praticável por veículos com modos não ativos devido a 

espaço reduzido da faixa de rodagem então o mínimo geral passa ser considerado 6 m para veículos 

ligeiros e 12 m para veículos pesados para raios simples como os apresentados nesta dissertação 

(Lisboa: o desenho da rua, 2018).  

A ilha de refúgio de esquina deve ser complementada com o limite de velocidade de 25 km/h 

(aproximação de 15 mph) para a viragem à direita dos veículos com modos não ativos, dado que quanto 
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maior é a velocidade menor é o rendimento da segurança deste sistema como se observa na Figura 

29 (Planning + Design, 2015). 

 

Figura 28 - Critérios de dimensões mínimas da ilha de refúgio de esquina (adaptado de Alta Planning + 
Design, 2015). 

Quadro 2 - Largura recomendada para ciclovias em função de tráfego da ciclovia (Lisboa: o desenho da rua, 
2018). 

 

Há interseções em que o espaço disponível para este sistema não é favorável para que o raio 

interior da ilha seja igual ao exterior logo é preciso adaptar à situação. Na secção 3.2.1. é sugerida uma 

possibilidade de adaptação deste caso.   

A ilha de refúgio de esquina é um elemento que deve permitir o condutor de um veículo com 

modo não ativo realizar uma viragem à direita visualizando o melhor possível a existência de veículos 

com modos ativos ou semi-ativos à sua direita, pondo assim termo à existência de um perigoso ângulo 

morto na intersecção. Mas na realização desta dissertação é necessário ter em consideração o fator 

do desconhecimento humano quanto à existência deste sistema.  

Por exemplo, vamos ponderar a entrada de uma trotinete elétrica numa intersecção com este 

tipo de ilha, face a ainda não ter conhecimento sobre estas ilhas e ainda supondo que não pratica 

velocidades moderadas, então é possível que a trotinete choque com o lancil da ilha. Neste cenário, 

como a trotinete não é um veículo preparado para desníveis abruptos então poderia ocorrer um 

acidente grave para o seu utilizador. 

Para impedir um acidente do género, esta dissertação sugere três tipos de possibilidades 

descritas nas subsecções de 3.2.2. a 3.2.4.. 

Este tipo de sistema é favorecido também pela simplicidade quando se aplica a circulação 

giratória, então esta dissertação sugere uma melhoria da integração de uma ciclovia em rotunda em 

qualquer intersecção descrita na subsecção 3.2.5..   
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Quadro 3 – Raio mínimo exterior em função da velocidade do veículo com modo não ativo (adaptado de Planning 
+ Design, 2015; AASHTO, 2011 e Lisboa: o desenho da rua, 2018). 

 

 

Figura 29 - Relação entre velocidade (milhas por hora) e o rendimento da segurança na passagem de uma curva 
de rotunda (percentagem) (curva de rotunda é equivalente à curva da ilha de refúgio de esquina) (Planning + 

Design, 2015). 

3.2.1. Raio interior da ilha de refúgio de esquina 

Num caso em que o espaço disponível não permita a colocação de uma ilha de refúgio de esquina 

como raio interior igual ao exterior é preciso adaptar. A adaptação pode ser pensada especificamente 

para o caso como já foi visto na Figuras 27, mas considerando que pode haver uma versão que fosse 

possível aplicar no maior número de casos deste género então neste sentido é recomendado uma 

adaptação à ilha de refúgio convencional com as seguintes transformações que estão exemplificadas 

na Figura 31: 

1. Raio interior (aresta para a ciclovia) invertido para poupança de espaço; 

2. Raio interior com medida diferente do raio exterior (aresta para a faixa de rodagem), mas pode 

ser obtida em função do raio exterior (Quadro 4); 

3. Dois quartos de círculo, um por extremidade com 0,75 m de raio. 

V (km/h) E F R (m) Rmin. (m)

10 0 0,40 2,0 3

15 0 0,40 4,4 5

20 0 0,35 9,0 10

30 0 0,28 25,3 25

40 0 0,23 54,8 55

50 0 0,19 103,6 105

- F é o coeficiente de fricção.

Rmin. é uma aproximação de R para ilhas de refúgio de esquina com o 

intuito de facilitar a sua aplicação.

Raio minimo exterior para ilhas de refúgio de esquina

Valores de AASHTO Green Book 2011, Quadro 3-7 e Equação 3-8.

A fórmula é R=V 2̂/127(0.01E+F) em que:

- R é o raio de viragem em metros (m);

- V é a velocidade em quilómetros por hora (km/h);

- E é a sobre elevação. É assumida como zero para condições urbanas;
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O Quadro 4 ainda é uma simples recomendação, mas através dos raios exteriores da ilha, que 

se situam no intervalo de velocidades inferiores a 25 km/h apresentados no Quadro 3, é possível ter 

raios recomendados para a ciclovia que estejam acima dos mínimos do manual “Lisboa: o desenho da 

rua” (Quadro 5). No Quadro 5 há mínimos pra cada nível hierárquico da rede de ciclovia, mas em casos 

que não seja possível adaptar devido a espaço reduzido para passeios deverá ser tentado colocar as 

medidas do nível hierárquico abaixo, só em caso de o mínimo de 3 m não ser possível aplicar aí o caso 

terá que ser ponderado de forma diferente como no caso da Figuras 27.  

Quadro 4 - Recomendação de medidas a usar no conjunto da ilha de refúgio de esquina e ciclovia. 

 

 

Figura 30 - Exemplo de ilha de refúgio de esquina para casos com espaço reduzido (parte da planta do caso de 
estudo 1 presente no anexo 3). 

Quadro 5 - Raios da ciclovia em função da velocidade e da hierarquia da rede (Lisboa: o desenho da rua, 2018). 

 

3 7 0,75 7 4

5 9 0,75 9 6

10 14 0,75 14 11

20 24 0,75 24 21

Raios da ilha de refúgio de esquina 

(m)

Raios da ciclovia na 

intersecção (m)

Raio 

exterior

* Rint.=Rext.(ciclovia)=Rext.(ilha)+4 ** Rint.=Rext.(ilha)+1

Raio 

exterior

Raio 

interior*

Raio de 

esquina 

interior

Raio 

interior**
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3.2.2. Ilha de refúgio de esquina com pilaretes 

Na ilha poderão estar dispostos pilaretes fixos PL1 que poderão ser com ou sem guarda corpos e que 

sigam as condições  do manual “Lisboa: o desenho da rua” (2018) (Figura 31) para que seja mais fácil 

a ilha ser visualizada pelos utilizadores de veículos com modos ativos ou semi-ativos e que permita 

também que estes sejam vistos pelos condutores dos veículos com modos não ativos que viram à 

direita. Esta estrutura é semelhante às já existentes em intersecções, se for com guarda corpos, são 

para impedir a passagem de peões para a faixa de rodagem e se for sem guarda corpos são para 

impedir o estacionamento abusivo nos passeios (figuras 32 e 33). 

 

Figura 31 - Ilha de refúgio de esquina com pilaretes fixos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 - Implantação de pilaretes fixos sem 
guarda corpos segundo o manual “Lisboa: o 

desenho da rua” (2018). 

Figura 33 - Implantação de pilaretes fixos com 
guarda corpos segundo o manual “Lisboa: o 

desenho da rua” (2018). 
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3.2.3. Ilha de refúgio de esquina com sinalização vertical 

No início da ilha poderá ter duas balizas de posição para sinalizar a ilha e/ou a até um terço da ilha 

poderá ter uma baía direcional como se aplica em curvas apertadas para trânsito de veículos com 

modos não ativos (figuras 34 e 35). A sinalização referida induzirá o utilizador do veículo com modos 

ativos ou semi-ativos a desviar da ilha seguindo a direção da ciclovia e é recomendado que os sinais 

sejam colocados no primeiro terço da ilha deixando os restantes dois terços da ilha livres para que o 

utilizador do veículo com modos ativos ou semi-ativos possa ser visto pelo condutor de veículos com 

modos não ativos. 

     

Figura 34 - Da esquerda para a direita: balizas O7b e O7a (“baliza de posição; indica a posição e limites de 
obstáculos existentes na via.”); baia O6a (“baia direcional; indica o desenvolvimento de um troço em curva,”) 

(Infraestruturas de Portugal; Diário da República, 1998). 

 

Figura 35 - Ilha de refúgio de esquina com os sinais O7b, O7a e O6a. 

 

3.2.4. Ilha de refúgio de esquina com vegetação 

A ilha terá um conjunto de pequenas plantas com a altura máxima de 0,5 m (Figura 36) para ser visto 

pelos utilizadores de veículos com modos ativos e semi-ativos e que permita também serem vistos 

pelos condutores dos veículos com modos não ativos que viram à direita. Este tipo de ilha só é 

aconselhável se existir a possibilidade de manutenção adequada ao tamanho das plantas. A altura 

máxima não pode ser a mesma que os pilaretes dado que no caso dos pilaretes é possível ter 

visibilidade entre eles e nos arbustos não existe essa possibilidade. 
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Figura 36 - Ilha de refúgio de esquina com vegetação. 

3.2.5. Sinalização da rotunda integrada 

Como foi possível constatar, uma circulação giratória dos veículos com modos ativos e semi-ativos 

favorece a simplicidade da intersecção e a poupança de espaço principalmente se a área da 

intersecção disponível para a ciclovia for reduzida. Para que esta simplicidade funcione na perspetiva 

do utilizador da ciclovia é preciso que este seja informado com antecedência da circulação giratória, 

mas atualmente só existem dois sinais que regulam a existência de uma rotunda e são generalistas a 

todos os veículos (Figura 37).  

Dado que a rotunda para veículos com modos ativos e semi-ativos estará integrada em 

entroncamentos ou cruzamentos de veículos com modos não ativos então é preciso cuidado para não 

confundir os condutores de veículos com modos não ativos e isso é resolvido por duas possibilidades: 

- Adicionar aos sinais já existentes um painel adicional que especifique que a sinalização se destina a 

velocípedes como é apresentado na Figura 38;    

- Criar dois sinais semelhantes aos existentes, mas dedicados a velocípedes como é apresentada uma 

possibilidade na Figura 39. 

 

Figura 37 - Da esquerda para a direita: sinal B7 ("aproximação de rotunda: indicação da proximidade de uma 
praça formada por cruzamento ou entroncamento, onde o trânsito se processa em sentido giratório;") e sinal D4 

("rotunda: indicação da entrada numa rotunda, onde vigoram as regras de circulação próprias destas 
intersecções e onde o trânsito se deve efectuar em sentido giratório;") (Infraestruturas de Portugal e Diário da 

República, 1998). 
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Figura 38 - Da esquerda para a direita: sinal B7 em conjunto com painél adicional M11h e sinal D4 em conjunto 
com o painél adicional M11h (“Modelos n.os (…) 11h (…) – painéis indicadores de veículos a que se aplica a 

regulamentação: (…) o modelo n.º 11h, para velocípedes,”) (Infraestruturas de Portugal e Diário da República, 
1998). 

 

Figura 39 – Da esquerda para a direita: sinal B7b proposto para sinalizar aproximação a uma ciclovia a funcionar 
com as regras de uma rotunda e sinal D4b proposto para sinalizar a entrada em uma ciclovia a funcionar com as 

regras de uma rotunda (adaptado de Infraestruturas de Portugal e Diário da República, 1998).  

 

3.3. Eliminação de ilha para peões entre ciclovia e faixa de rodagem  

Em muitas intersecções com ciclovia faz parte do desenho base a existência de uma ilha para os peões 

aguardarem para atravessar e que separa a faixa de rodagem dos veículos com modos não ativos da 

ciclovia dos veículos com modos ativos e semi-ativos. 

Este tipo de ilha tem as seguintes vantagens: 

1. Proporciona distâncias mais curtas entre ilhas e passeios para as travessias dos peões logo 

pode-se reduzir o tempo que os veículos com modos não ativos aguardam pela ordem para 

avançar da sinalização luminosa (Figura 40). 

2. Permite que a intersecção entre peões e a ciclovia seja realizada sem recurso a sinalização 

luminosa mesmo quando existe para os veículos com modos não ativos (Figura 25, na secção 

3.2.). 

Mas também existem as seguintes desvantagens:   

1. Volume de pessoas pode ser superior à capacidade da ilha e neste caso existe a adição do 

fator psicológico. Muitos peões não encaram o nível de risco de um veículo com modos ativos 

ou semi-ativos como o de um veículo com modos não ativos. Os veículos com modos não 

ativos já estão há muito tempo enraizados no estilo de vida lisboeta logo já existe a consciência 

por maior parte dos peões dos perigos que estes proporcionam nas vias. Enquanto que os 

elevados números do veículo com modo ativo são recentes e do veículo com modo semi-ativo 

ainda são mais recentes, logo maior parte dos peões psicologicamente ainda não interiorizou 

os seus perigos. Esta falta de consciência leva a que haja peões a circular pela ciclovia, mas 

além disso há a possibilidade de as ilhas estarem cheias e existirem peões que aguardam a 

passagem da faixa de rodagem na ciclovia em vez de esperarem antes da ciclovia criando 

assim as condições para um acidente com veículos com modos semi-ativos que poderá ser 

grave dado as suas elevadas velocidades (figuras 41 e 42). 
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2. Na possibilidade de a ilha estar cheia e os peões aguardarem a travessia na ciclovia também 

pode criar a situação de os utilizadores dos veículos com modos ativos e semi-ativos fugirem 

à ciclovia na intersecção. Neste tipo de situação os veículos com modos semi-ativos praticarão 

elevadas velocidades nos passeios pondo em perigo os peões que circulam despreocupados 

na segurança que deverá ser prestada por um passeio (Figura 41).  

 

Figura 40 - Comparação de cenários na zona da passagem para peões com ou sem ilha (imagem de cima: com 
ilha entre ciclovia e faixa de rodagem – 4 travessias, 2 de 6 m e 2 de 2 m; imagem de baixo: sem ilha entre 

ciclovia e faixa de rodagem – 2 travessias com 8 m). 

 

Figura 41 - Cenário possível de situação perigosa com peões a aguardarem na ciclovia a passagem da faixa de 
rodagem e com alternativa de trajetória perigosa possível de ser praticada pelos utilizadores da ciclovia (zonas 

vermelhas correspondem a possiveis zonas de confilito). 
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Em função das perigosas desvantagens apresentadas esta dissertação propõe que a ilha entre 

ciclovia e faixa de rodagem seja eliminada na zona com passagem para peões nas intersecções sempre 

que o nível de serviço pedonal o justifique, diminuindo assim a probabilidade de um acidente nesta 

zona sensível. 

 

Figura 42 - Cenário real, na Avenida 24 de Julho em Lisboa, de peões a ocupar a ciclovia enquanto aguardam a 
possibilidade passar a faixa de rodagem, mesmo a ilha não estando cheia (2019). 

3.4. Contracurva ligeira para redução de velocidade 

A entrada de uma ciclovia numa intersecção que se considera ser mais segura é realizada normalmente 

por uma ligeira curva à direita, que tem por objetivo proporcionar uma transição suave entre a ciclovia 

do arruamento e a da intersecção como está esquematizado no exemplo da Figura 43 (Falbo, 2014; 

Alta Planning + Design, 2015). É um ótimo elemento se considerarmos apenas o conforto dos 

utilizadores de veículos com modos ativos ou semi-ativos sem considerar o perigo que uma situação 

confortável para estes utilizadores pode significar para os peões que pretendem atravessar a ciclovia. 

Este tipo de entrada da ciclovia na intersecção não oferece nenhuma resistência às velocidades 

de aproximação de veículos com modos ativos ou semi-ativos. Como já foi descrito no capítulo 2. as 

velocidades de um veículo com modo semi-ativo, como alguns modelos de trotinete elétrica, podem 

atingir 80 km/h, o que diminui a segurança do peão em caso de se proporcionarem as condições para 

um acidente com ambos. 

A transição suave entre arruamento e intersecção para veículos com modos semi-ativos tem 

um conforto que em conjunto com as elevadas velocidades pode reduzir o tempo de reação do seu 

utilizador e como comparação podemos constatar os casos das autoestradas já estudados, em que 

autoestradas com percursos retos possuíam maior sinistralidade dado que a condução monótona numa 

reta a uma velocidade elevada criava sonolência nos condutores dos veículos com modos não ativos 

que perdiam a capacidade de reação na condução, logo passou a investir-se em traçados de 

autoestrada com ligeiras curvas para que os condutores se mantenham despertos (Monteiro, 2009; 

Leal, Júnior, Oda, 2017 e Ortolá, 2018).  

Em ambiente mais urbano pode se observar o caso da Avenida Bento Gonçalves e a Avenida 

Dom Nuno Álvares Pereira na cidade de Almada que possuem uma divisória, que separa as duas faixas 

de rodagem, onde circula um metropolitano de superfície, esta divisória possui saliências para proteger 



41 
 

os peões que aguardam para usar as passagens para peões (figuras 44 e 45), que por sua vez também 

criam ligeiras curvas em avenidas longas com retas onde poderia ser criado um pequeno nível de 

monotonia que poderia causar acidentes por perda de reação tal como esta dissertação pondera que 

possa acontecer com os veículos com modos semi-ativos nas entradas das intersecções. 

 

Figura 43 - Curva ligeira à direita de uma ciclovia a entrar numa intersecçã0 (Adaptado de Falbo, 2014). 

Existem outros meios de incentivo à redução de velocidade em ambiente rodoviário como a 

colocação de lombas nas vias, mas neste caso as trotinetes não são veículos muito estáveis em 

desníveis abruptos logo é um cenário que poderia criar a tentação do utilizador da trotinete sair da 

ciclovia para evitar este obstáculo, o que vai contra os objetivos desta dissertação.  

Baseado nas ideias anteriores sobre curvas ligeiras, propõe-se uma entrada numa contracurva 

ligeira com o objetivo de incentivar a diminuição da velocidade dos veículos que circulam na ciclovia 

com especial destaque para os veículos com modos semi-ativos que atingem facilmente e rapidamente 

elevadas velocidades. 

 

Figura 44 - Cenário real, da Avenida Dom Nuno Álvares Pereira em Almada, com ligeiras curvas em reta urbana 
e longa que incentiva à moderação da velocidade dos veículos não ativos (2019). 
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Figura 45 - Funcionamento do cenário real da Avenida Dom Nuno Álvares Pereira em Almada (seta verde 
representa trajetória de um veículo com modos não ativos). 

Esta contracurva é constituída por uma primeira curva simples à esquerda com um raio de 20 

m e uma segunda curva simples à direita com um raio de 20 m, ambas com uma extensão de 6 m em 

reta (Figura 46). Dado estas medidas serem uma base para testar o conceito logo num futuro pode-se 

testar se haverá diferenças se forem aplicados raios mais pequenos ou diferentes entre as duas curvas.  

 

Figura 46 - Contracurva para incentivo à redução de velocidade na entrada e saída da intersecção, a prioridade 
desta solução é nas entradas mas também se pode considerar a sua aplicação à saída (parte da planta com 

escala presente no anexo 7).  
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3.5. Ciclovia rebaixada na intersecção 

Maior parte das ciclovias atuais que procura estar protegida dos veículos ativos estão nivelados com o 

passeio para peões. O lancil é uma barreira física primária para peões e atualmente também para 

ciclovias, mas esta situação de nivelamento coloca uma situação de facilitismo dos peões usarem a 

ciclovia como passeio e como já foi explicado no capítulo 3.3. a situação agrava-se nas passagens para 

peões enquanto estes sentem uma facilidade de aguardar a passagem na ciclovia em vez de ser no 

passeio (Figura 47). Dado as intersecções com ciclovia serem um ponto mais sensível então esta 

dissertação apresenta a hipótese de rebaixar a ciclovia na zona da intersecção para se obter as 

seguintes vantagens (Figura 48): 

1. O peão circulará antes do lancil na proteção de um passeio mais elevado que a faixa de 

rodagem e ciclovia adjacente na zona da intersecção. 

2. O utilizador de uma bicicleta ou trotinete não precisará de se desviar de peões parados na 

ciclovia para evitar um acidente. 

3. As rampas de ligação entre a ciclovia e esta zona de rebaixamento poderão ter uma inclinação 

semelhante ou menor do que os lancis comuns nas passagens da faixa de rodagem, 

favorecendo assim uma circulação mais confortável aos utilizadores de trotinetes que são 

veículos instáveis em declives mais abruptos, o máximo recomendável será 5% permitindo uma 

circulação suave à trotinete (é o veículo com menor raio de roda na ciclovia) e uma paragem 

do veículo na própria rampa. 

Nesta zona é importante estar sempre destacada pela cor da ciclovia para que os utilizadores 

de pequenos veículos não ativos como motociclos percebam que não faz parte da faixa de rodagem 

deles. Na Avenida Fontes Pereira de Melo em Lisboa já existe uma versão deste rebaixamento, mas 

fora das passagens para peões a ciclovia encontra-se muito desprotegida porque não tem uma 

delimitação composta por lancil, pilaretes ou a ilha de refúgio de esquina já referida.           

 

Figura 47 - Cenário real, na Praça Duque de Saldanha em Lisboa, em que passeio e ciclovia ao mesmo nível 
induz os peões a aguardarem a passagem da faixa de rodagem na ciclovia (2019). 
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Figura 48 - Cenário proposto com ciclovia e passeio a níveis diferentes na intersecção apenas a partir das zonas 
das passagens para travessia da faixa de rodagem (corte E-D disponível com escala no anexo 5). 

  

3.6. Controlo de velocidade na ciclovia 

A velocidade do veículo semi-ativo é a característica mais ameaçadora à segurança dos utilizadores 

da ciclovia ou do passeio numa intersecção, mas as soluções anteriores são direcionadas a induzir 

uma situação que evite ou diminua a possibilidade de o excesso de velocidade criar um acidente. Esta 

solução é a única que obriga em vez de induzir e baseia-se no simples processo de avisar o utilizador 

do veículo que é obrigado a moderar a velocidade na zona da intersecção. 

Esta solução é baseada num método já existente que abrange qualquer veículo, mas que só é 

aplicado a veículos matriculados que são maior parte dos veículos com modos não ativos. O método 

existente baseia-se na presença de um radar fixo que mede a velocidade do veículo e se ultrapassar 

os limites tira uma foto para que se possa identificar a matrícula de modo a multar o condutor, este 

método conta também com prévia sinalização para dar oportunidade ao condutor de moderar a 

velocidade para velocidades adequadas (Gomes, 2017). O Sistema Nacional de Controlo de 

Velocidade (SINCRO) gerido pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária usa este método de 

forma tão especifica que é capaz de ser dedicado apenas a uma via (Rodrigues, 2016), mas é falível 

para veículos como trotinetes ou bicicletas porque não possuem matrícula, logo é necessário conjugar 

com a existência de um segundo método que é capaz de captar informação sobre o veículo. 

O sistema Via Verde para pagamento de portagens em autoestradas possui um método com 

capacidade de identificar o veículo sem recurso à matrícula lendo dados de um identificador eletrónico 

presente no próprio veículo (Via Verde, 2019) (Figura 49).  

Os sistemas de partilha dos veículos ativos e semi-ativos já têm capacidade de comunicar com 

o sistema de posição global (GPS), sendo que até existem dois tipos de comunicação, passivo e ativo. 

No passivo o veículo recolhe a sua posição durante a viagem e no cais descarrega a informação para 

a estação do cais que por sua vez comunica ao sistema de gestão enquanto no ativo a comunicação é 

direta do veículo para o sistema gestão, que é o pretendido para esta solução. Em lisboa as bicicletas 

Gira têm cais mas funcionam com sistema ativo logo também têm o necessário para esta proposta 

(Henriques, 2019). 
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Se juntarmos esta capacidade ao sistema de radar fixo e ao sistema de Via Verde então 

teoricamente já existe a tecnologia necessária para criar uma primeira versão de controlo de velocidade 

para ciclovias. 

Este controlo de velocidade tem de ser criado em parceria com as entidades que desenvolvem 

o software para as empresas de partilha e todos os dados sobre localização de qualquer veículo 

partilhado, com modos ativos ou semi-ativos, têm de ser partilhados com a Polícia Municipal de Lisboa 

que por norma gere os controlos de velocidade no município de Lisboa. Dado que a EMEL gere 

assuntos de mobilidade relacionados com ciclovias no município de Lisboa e a Autoridade Nacional de 

Segurança Rodoviária gere os radares nas estradas não municipais, então também estaria aberta a 

possibilidade de serem gerentes dos controlos de velocidade na ciclovia ou apenas das coimas. 

 

Figura 49 - Interação entre veículo não ativo com identificador e a antena da portagem no sistema Via Verde (VIa 
Verde, 2019). 

Os limites gerais de velocidade presentes no Artigo 27º do Código da Estrada não especificam 

limites de velocidade para velocípedes sejam bicicletas, trotinetes ou outros. Então para controlo de 

velocidade propõe-se a seguinte sugestão de limites: 

1. Dentro das localidades, 10 km/h em zonas de coexistência e em intersecções; 

2. Dentro das localidades, 30 km/h em outras zonas (em uma intersecção com ciclovia adota-se 

o limite da alínea 1.). (Nas intersecções recomenda-se uma velocidade menor dado que são 

zonas mais sensíveis, estando aberta possibilidade de no futuro estudar-se a possibilidades de 

aumentar o limite de 10 km/h.) 

3. 50 km/h em restantes vias públicas fora das localidades (que não sejam autoestradas ou vias 

reservadas a automóveis e motociclos). 

Funcionamento proposto do controlo de velocidade para ciclovias em primeira fase (Figura 50): 

1. Aplicação aos veículos com modos ativos ou semi-ativos de partilha em zonas mais sensíveis 

da ciclovia como entradas em intersecções ou passagens para peões. 

2. Existência de um pórtico por cima da ciclovia a 35 m do radar fixo (para 30 km/h a distância de 

travagem é 35 m segundo o manual “Lisboa: o desenho da rua”), suportando um painel com 

sinalização para avisar da aproximação a uma ciclovia em rotunda, zona de velocidade 
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controlada na ciclovia e de via obrigatória para velocípedes separada de peões (Figura 51). 

Por trás do painel existirá um aparelho capaz de comunicar com o veículo partilhado. 

3. O aparelho existente no painel funcionará como uma barreira localizadora de veículos de 

partilha, ao passar o pórtico o aparelho registará essa passagem cruzando com a informação 

em tempo real das localizações por GPS dos veículos de partilha naquele ponto para assim 

ser enviado um aviso ao veículo de partilha correspondente à velocidade máxima de 10 Km/h 

a partir do pórtico. Este aparelho também controlará os veículos que circularem do lado de fora 

do pórtico, ou seja, de fora da ciclovia. 

4. Após passar o pórtico e receber a velocidade máxima, o software do veículo de partilha irá 

comparar a velocidade real à máxima. Em caso de ultrapassar o máximo, o veículo de partilha 

emitirá um aviso sonoro (já existentes nestes veículos) e um aviso escrito para a aplicação no 

telemóvel, dado que a maioria dos modelos de veículos com modos ativos ou semi-ativos não 

possuem velocímetro. 

5. O sinal sonoro só será desligado se o utilizador do veículo de partilha moderar a velocidade 

até níveis inferiores ao máximo. 

6. Uma linha amarela na ciclovia marcará o limite do alcance do radar fixo e após esta linha se 

continuar em excesso de velocidade (com aviso sonoro ligado) então estará em incumprimento 

do máximo de velocidade. 

7. Após a linha amarela o veículo estará dentro do raio de ação do radar fixo que medirá a 

velocidade do veículo de partilha, cruzará essa velocidade com a informação em tempo real do 

GPS e confirmará se o aviso sonoro foi emitido para avisar o utilizador. 

8. Em caso de incumprimento do máximo de velocidade o radar registará toda a informação 

possível sobre a velocidade, o veículo de partilha, a empresa de partilha e o utilizador que 

pagou o serviço naquela viagem. Depois toda a informação será enviada a uma futura entidade 

responsável.    

Pode-se considerar mais duas fases que dependem do estudo à margem de erro da posição 

do veículo e à tolerância necessária no controlo de velocidade da primeira fase. No caso das bicicletas 

Gira, estas são equipadas com um módulo de comunicações GSM/GPRS que é semelhante a um 

telemóvel logo o erro da localização depende do ambiente de receção do sinal, que em malha urbana 

pode variar, sendo que menos erros acontecem em zonas com menos obstáculos (Henriques, 2019).   

Funcionamento proposto do controlo de velocidade para ciclovias em segunda fase em complemento 

à primeira fase: 

1. O aparelho enviará a uma futura entidade responsável a informação sobre os veículos que 

passam fora do pórtico, ou seja, fora da ciclovia para que seja aplicada uma coima. 

2. A futura entidade responsável aplicará coima pelo excesso de velocidade. 
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Figura 50 - Disposição dos elementos do controlo de velocidade na ciclovia na entrada em intersecções, linha 
amarela do alcance do radar e pórtico com sinalização prévia do controlo de velocidade (SV8) (Figura 51) (parte 

da planta disponível com escala no anexo 7).  

 

Figura 51 - Pórtico com sinalização prévia do controlo de velocidade com os sinais B7b (apresentado na Figura 
38) e D7f ("pista obrigatória para peões e velocípedes (...) exista separação entre as duas partes”) (adaptado de 

Infraestruturas de Portugal e Diário da República, 1998; Lisboa: o desenho da rua, 2018). (O limite agora 
aparece escrito em vez de aparecer o sinal C13 – “proibição de exceder a velocidade máxima” para não ser 

confundido com o limite de velocidade para veículos com modos não ativos, mas no futuro pode ponderar-se a 
adaptação de uma versão do C13 para este pórtico) 
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Funcionamento proposto do controlo de velocidade para ciclovias em terceira fase em complemento à 

primeira e segunda fases, na possibilidade de aplicação desta solução em todo o país: 

1. Alargamento da aplicação do sistema a todos os veículos com modos semi-ativos ou ativos 

particulares, em vez de ser apenas os de partilha. Será incorporado antes da venda um 

dispositivo em cada veículo que permitirá obter informação sobre localização, velocidade, 

proprietário e capaz de emitir um aviso sonoro. Primeiro será aplicado aos veículos com modos 

semi-ativos por serem os mais perigosos e se necessário então será aplicado posteriormente 

também aos veículos com modos ativos. 

Este sistema poderá ainda ser complementado com sinalização horizontal, além da linha 

amarela, na ciclovia com alguma frase semelhante à presente no pórtico da Figura 51. 

Para evitar coimas por circular fora da ciclovia, qualquer ligação da ciclovia a algum edifício 

dentro da área da intersecção terá como recomendação que o seu utilizador saia do veículo para o 

deslocar até ao ponto de chegada no edifício. 
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4. Seleção dos casos de estudo 

4.1. Enquadramento 

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária facultou uma folha de cálculo com dados sobre mortos, 

feridos graves e feridos leves nas vias do município de Lisboa do ano de 2010 até ao ano de 2017. O 

período termina quando os sistemas de partilha começaram a aparecer em Lisboa, dado que as 

bicicletas Gira foram os primeiros veículos partilhados com modos ativos e semi-ativos a entrar no 

mercado Lisboeta em Setembro de 2017 e com um período de testes que se iniciou em Julho de 2017 

(Diário de Noticias/Lusa, 2018).  

Os dados fornecidos não permitem distinguir se há veículos com modos ativos e semi-ativos 

envolvidos nos acidentes que causaram mortos ou feridos logo o período indicado permite estabelecer 

um ponto base para detetar duas intersecções mais perigosas em termos de fatalidade até à chegada 

dos sistemas de partilha. Assim não será considerada a influência do elevado número de veículos com 

modos ativos e semi-ativos em sistema de partilha que apareceram entre 2017 e 2019 dado a 

informação ainda ser escassa para se tirar conclusões sobre a sua influência nos acidentes com mortos 

ou feridos. 

Os dados estão divididos em dois grupos principais: condutores e peões. Cada linha da folha 

de cálculo representa uma vítima e as colunas com dados a serem usados neste projeto são: “Ano”, 

“Nome arruamento”, “Intersecção Vias”, “Latitude GPS” e “Longitude GPS”.  

       

4.2. Método de seleção 

1. Com os dados fornecidos, selecionar os arruamentos com acidentes em intersecções 

(entroncamentos, cruzamentos e rotundas). 

2. Com os resultados da alínea 1, confirmar se os nomes dos arruamentos estão bem escritos e 

em caso de erro é necessário corrigir para depois realizar o somatório dos acidentes em 

intersecções de cada arruamento, por ano.  

3. Com os resultados da alínea 2, selecionar os três arruamentos com maior número de mortos 

ou feridos em intersecções por ano. 

4. Com os resultados da alínea 3, selecionar apenas os arruamentos sem intervenções que 

incluam a inserção de ciclovias depois de 2010. 

5. Com as coordenadas presentes nos dados, detetar os arruamentos, que intersectam com os 

arruamentos obtidos nos resultados da alínea 4, para definir a intersecção. 

6. Com os resultados da alínea 5, selecionar as intersecções em que esteja planeada uma futura 

ciclovia baseado nos planos de 2019 do sítio da Câmara Municipal de Lisboa. 

7. Com os resultados da alínea 6, realizar o somatório dos acidentes na mesma intersecção no 

total dos sete anos. 

8. Com os resultados da alínea 7, selecionar as três intersecções com maior número de mortos 

ou feridos.  

 

 



50 
 

4.3. Execução do método 

Dado que a dissertação não é um estudo minucioso sobre as vítimas nas vias do município de Lisboa 

então foi necessário realizar várias aproximações nos passos do método de seleção, que passam a ser 

explicadas para cada alínea: 

1.  Os dados fornecidos eram referentes a condutores e peões, logo foram reduzidos inicialmente 

ao ser considerado só o grupo de acidentes com peões porque são os elementos a que esta 

dissertação pretende destacar na estratégia de segurança dado que são os mais vulneráveis 

na hierarquia de intervenientes uma via.  

Nesta primeira alínea é necessário escolher só o arruamento apresentado nos dados em vez 

de uma intersecção dado que não há registo do nome do arruamento que intersecta. 

A entidade que regista confia a localização nas coordenadas, mas basta haver uma pequena 

distância entre registos de coordenadas para fórmulas simples numa folha de cálculo não 

detetarem que se trata do mesmo local. Seria preciso encontrar um sistema de fórmulas mais 

complexas ou recorrer à verificação à mão de milhares de coordenadas. 

O objetivo desta dissertação não é um estudo estatístico pormenorizado sobre intersecções e 

dado que não há registo dos dois nomes dos arruamentos para uma melhor perceção dos 

dados, então a primeira etapa é realizada só com um nome de arruamento. 

2. Os dados são divididos por anos e os nomes dos arruamentos são revistos à procura de erros 

ortográficos para que a folha de cálculo reconheça corretamente e assim para cada arruamento 

selecionado alínea 1 é realizado um somatório de todas as vítimas por cada ano, que inclui 

mortos, feridos graves ou feridos leves.  

3. Em cada ano são selecionados os três arruamentos com maior número de vítimas. Em caso 

de empate seguem todos os arruamentos para a alínea 4. O projeto só tem dois casos de 

estudo, mas o método tem no mínimo três para em caso de algumas das duas intersecções 

finais mais perigosas terem impedimentos externos e não possam assim ser consideradas na 

dissertação, então a terceira passa a ser considerada de modo a evitar a realização de uma 

iteração de todo o método. 

4. O período de vida útil de um arruamento é 10 anos e a dissertação propõe transformações nas 

intersecções que possam ser aplicadas imediatamente para teste, para fazer face ao elevado 

número de veículos. com modos ativos e semi-ativos, presentes na atualidade nos arruamentos 

do município de Lisboa. Assim neste passo foram eliminados os arruamentos que sofreram 

intervenções profundas que incluíram a inserção de uma ciclovia depois de 2010.    

5. Depois da alínea 4, o número de arruamentos já se encontra muito reduzido face aos dados 

iniciais então é possível averiguar à mão todas as coordenadas sem recorrer a um estudo mais 

elaborado. Nesta alínea passa-se a ter as intersecções reais de cada arruamento. 

6. Recorrendo ao mapa virtual do sítio da Câmara Municipal de Lisboa, que possui a rede ciclável 

existente e planeada, elimina-se as intersecções que já possuem ciclovia ou via partilhada e 

as intersecções onde não esteja planeada uma futura ciclovia.   
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7. Considerando agora o total dos sete anos de dados e os resultados da alínea 6 então realiza-

se um somatório de todas as vítimas de cada intersecção que inclui mortos, feridos graves ou 

feridos leves.  

8. Dos resultados da alínea 7 são consideradas como mínimo as três intersecções com valores 

mais altos. Nesta aplicação obteve-se uma intersecção com o valor mais alto e três 

intersecções com o segundo valor mais alto, logo o resultado são quatro intersecções que 

necessitam ser analisadas posteriormente para a seleção de dois casos de estudo. 

 

4.4. Resultados 

No quadro 6 são apresentados os resultados da seleção dos casos de estudos deste projeto, dado que 

foram obtidos quatro casos com valores mais altos e só se dispõe de tempo para trabalhar em dois, 

então é necessário fazer uma análise simples final. 

Quadro 6 - Resultados da seleção dos casos de estudos do município de Lisboa (no anexo 1 encontra-se uma 

versão mais detalhada da seleção). 

 

Para a análise simples final é tido em conta como principal fator a complexidade da intersecção 

em função do período disponível para realizar a dissertação. 

Como caso de estudo 1, pelo método de seleção obtém-se o cruzamento da Avenida Almirante 

Reis com a Rua Pascoal de Melo porque é a intersecção que possui mais vítimas. 

Como caso de estudo 2 há três intersecções com o mesmo valor de vítimas: 

1. Intersecção da Rua Dona Estefânia com o Largo Dona Estefânia, não é o mais adequado dado 

que é uma rotunda que intersecta quatro arruamentos logo é uma intersecção complexa face 

ao tempo disponível para a dissertação. 

Ano

Localização 

(Nome do 

arruamento)

Localização 

exata* 

(Latitude/ 

Longitude)

Outro 

arruamento da 

intersecção

Está 

prevista 

ciclovia**

Vítimas por 

intersecção 

e por ano

Vítimas 

totais por 

intersecção

2013
Avenida 

Almirante Reis

38.731305 -

9.134465

Rua Pascoal 

de Melo
Sim 1 4

2015
Avenida 

Almirante Reis

38.731017 -

9.134625

Rua Pascoal 

de Melo
Sim 3 4

Rua Dona 

Estefânia

38.732015 -

9.140815

Largo Dona 

Estefânia
Sim 3 3

Largo do Rato
38.720248 -

9.154402

(Arruamento 

indefinido: 3 

possibilidades)

Sim 3 3

Paço da Rainha
38.723665 -

9.137447

Calçada Conde 

Pombeiro
Sim 3 3

**
Baseado na rede ciclável existente e planeada apresentada no sítio da Câmara 

Municipal de Lisboa.

Seleção das intersecções mais perigosas do município de Lisboa no período 2010-2017

(Excerto com resultado da tabela presente no anexo 1)

2016

Intersecções com coordenadas repetidas são descartadas, ou seja, se as 

coordenadas de segunda vítima ou posteriores no mesmo ano, representarem a 

mesma intersecção, então só é apresentado o primeiro grupo de coordenadas. As 

coordenadas estão em formato para pesquisa direta no Google Maps.

*
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2. Intersecção do Largo do Rato com um de três arruamentos possíveis, não é adequado devido 

à informação escassa e coordenadas demasiado próximas criarem a dúvida com qual dos 

arruamentos existiu mais acidentes e dado que é um largo que intersecta oito arruamentos logo 

também é uma intersecção complexa face ao tempo disponível para a dissertação.         

3. Intersecção do Paço da Rainha com a Calçada Conde Pombeiro é um entroncamento e ao ser 

menos complexo face o tempo é mais adequado à dissertação em relação aos dois anteriores.  

Após esta comparação o caso de estudo 2 escolhido para a dissertação é a intersecção do 

Paço da Rainha com a Calçada Conde Pombeiro. 
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5. Aplicação das soluções em intersecções de Lisboa 

5.1. Intersecção Avenida Almirante Reis / Rua Pascoal de Melo 

A intersecção do caso de estudo 1 é composta por um cruzamento entre uma avenida e uma rua, 

ambas com importância para a na circulação rodoviária no município de Lisboa. 

A Avenida Almirante Reis (figuras 52, 53 e 54) é uma via distribuidora principal da cidade de 

Lisboa, ligando a freguesia de Areeiro com a zona da baixa lisboeta. Além da ligação rodoviária também 

é um arruamento dedicado a comércio, escritórios e habitação, estacionamento e transportes públicos, 

que vão de carreiras de autocarros da Carris à linha verde do Metropolitano de Lisboa. Todas as 

características apresentadas são produtoras de peões e veículos que têm que circular no canal do 

arruamento de forma acessível e segura.  

 

Figura 52 - Vista satélite do caso de estudo 1, com destaque da Avenida Almirante Reis (adaptado do Google 
Maps, 2019). 

 

Figura 53 - Vista norte da Avenida Almirante Reis (2019). 

 

Figura 54 - Vista sul da Avenida Almirante Reis (2019). 
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O outro arruamento é a Rua Pascoal de Melo (figura 55, 56 e 57), que do lado oeste da 

intersecção é uma distribuidora local (embora com tráfego considerável e estacionamento paralelo, o 

que pode classificá-la no limite inferior de “distribuidora principal”) dado que faz parte da ligação entre 

o meio da Avenida Almirante Reis e a Praça Duque de Saldanha. É uma rua dedicada principalmente 

a habitação e comércio, possui ainda estacionamento e carreiras de autocarros da Carris.  

 

Figura 55 - Vista satélite do caso de estudo 1, com destaque da Rua Pascol de Melo (adaptado do Google Maps, 
2019). 

 

Figura 56 -Vista oeste da Rua Pascoal de Melo (2019). 

 

Figura 57 - Vista este da Rua Pascoal de Melo (2019). 
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5.2. Condicionantes do caso de estudo 1 

5.2.1. Condicionantes geométricas 

As características geométricas existentes na aproximação da Avenida Almirante Reis à intersecção 

(anexo 2) são as seguintes: 

1. Duas faixas de rodagem para trânsito rodoviário, são de sentidos opostos e cada faixa de 

rodagem possui duas vias em que cada via possui 3 m de largura; 

2. Um separador das faixas de rodagem funciona como ilha protetora nas passagens para peões 

da intersecção e possui 1 m de largura; 

3. Duas zonas de estacionamento longitudinal e cada zona possui 2 m de largura;  

4. Dois passeios para peões e cada passeio possui 3,5 m de largura; 

5. Simetria entre os dois sentidos (esquerda e direita do arruamento); 

6. Simetria entre a entrada norte e a entrada sul na intersecção. 

As características geométricas existentes na aproximação da Rua Pascoal de Melo à intersecção 

(anexo 2) são as seguintes: 

1. Uma faixa de rodagem para trânsito rodoviário, a oeste possui três vias, uma com sentido este-

oeste, as outras duas com sentido oeste-este em que cada via possui 3 m de largura e a este 

possui duas vias, as duas são com sentido oeste-este em que cada via possui 4,5 m de largura; 

2. A faixa de rodagem a oeste possui uma zona de estacionamento longitudinal com 2 m de 

largura; 

3. A faixa de rodagem a este possui duas zonas de estacionamento longitudinal e cada zona 

possui 2 m de largura;   

4. Dois passeios para peões, cada passeio possui 4,5 m. 

A dissertação não conta com inclinações de escoamento pluvial na intersecção dado a sua 

alteração não possuir uma importância significativa para a aplicação das soluções que são pretendidas. 

 

5.2.2. Condicionantes de circulação  

As características que condicionam a circulação existentes na aproximação à intersecção são as 

seguintes: 

1. Na proximidade à intersecção nenhum dos arruamentos possui qualquer tipo de infraestrutura 

dedicada a veículos com modos ativos ou semi-ativos; 

2. A Avenida Almirante Reis possui dois sentidos de circulação rodoviária nos dois extremos da 

intersecção; 

3. Na Avenida Almirante Reis, em ambos os sentidos, a via da esquerda só permite seguir em 

frente e a via da direita permite seguir em frente e realizar viragens à direita. 

4. A Rua Pascoal de Melo possui dois sentidos de circulação rodoviária a oeste da intersecção e 

a este possui apenas um sentido de saída intersecção; 

5. Na Rua Pascoal de Melo, no sentido oeste-este, permite qualquer direção de circulação em 

que se divide na via da esquerda que permite seguir em frente e viragens à esquerda, e na via 

da direita que permite seguir em frente e viragens à direita;     
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6. Em ambos os arruamentos, a zona do passeio próxima à intersecção possui vários elementos 

como sinalização vertical, sinalização luminosa, candeeiros, árvores, pilaretes, quiosques, 

painéis publicitários, contentores de resíduos urbanos e armários de infraestruturas que 

reduzem a mobilidade nos passeios; 

7. Na Rua Pascoal de Melo as passagens para peões estão aplicadas segundo a “linha de desejo” 

enquanto na Avenida Almirante Reis as passagens para peões são mais afastadas da 

intersecção desviando a circulação dos peões segundo a “linha de desejo” (Figura 58) (Lisboa: 

o desenho da rua, 2018). 

8. Em ambos os arruamentos, o escoamento pluvial é realizado por sarjetas que se encontram 

inseridas nas passadeiras condicionando assim a localização da passagem de veículos com 

uma certa instabilidade como as trotinetes elétricas.   

 

Figura 58 - Passagem para peões com demonstração do conceito de “linha de desejo” (Lisboa: o desenho da 
rua, 2018). 

5.2.3. Condicionantes de volume de tráfego 

Para se ter uma noção mínima do nível de serviço pedonal foi realizada uma avaliação única entre as 

oito e nove horas de um dia útil no mês de outubro (Quadro 7). Pode se constatar que apresenta o nível 

médio, mas dado o nível elevado de uma esquina e da proximidade a este nível das outras então será 

possível considerar conservativamente que a intersecção possui um nível de serviço pedonal elevado.    
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Quadro 7 – Nível de serviço pedonal do caso de estudo 1, níveis baseados no manual “Lisboa: o desenho da 
rua” (2019). 

 

Os veículos não foram avaliados, mas durante os outros levantamentos no local pode-se 

constatar uma predominância de bicicletas em relação às trotinetes e que usavam mais a faixa de 

rodagem do que os passeios. 

 

5.3. Planta da intersecção existente do caso de estudo 1 

Tendo em conta as condicionantes apresentadas desenhou-se uma planta da atual intersecção. Esta 

planta tem como objetivo servir de base à aplicação das estratégias ponderadas nesta dissertação.  

A planta encontra-se disponível no anexo 2 e possui algumas exceções à localização das 

condicionantes: 

1.  Só mostra a localização da sinalização luminosa e horizontal, a restante sinalização não 

aparece porque a sua localização não demonstra ter relevância para a aplicação das soluções: 

- A sinalização vertical referente ao controlo da intersecção está integrada em outros elementos 

de dimensões maiores como os elementos de sinalização luminosa que têm a localização 

marcada na planta; 

- A sinalização vertical referente ao estacionamento já se encontra fora da intersecção e pode 

assumir-se que, na existência de uma futura ciclovia nestes arruamentos, os sinais serão 

dispostos pela zona entre ciclovia e estacionamento segundo as recomendações do manual 

“Lisboa: o desenho da rua”. 

2. O estacionamento só é mostrado no geral porque os tipos de lugares não demonstram ter 

relevância para a aplicação das estratégias logo não são distinguidos os lugares com 

marcações apagadas e lugares que existem dedicados a pessoas com mobilidade reduzida, 

cargas e descargas. 

3. Só mostra a localização dos contentores de resíduos urbanos do tipo papeleira Diana 120L, os 

restantes contentores para resíduos urbanos não aparecem porque a sua localização não 

demonstra ter relevância para a aplicação das estratégias: 

- Os outros contentores fixos são do tipo papeleira Prima Línea 50L, estão integrados em outros 

elementos de dimensões maiores como os elementos de sinalização luminosa e iluminação 

pública que têm a localização marcada na planta; 

- Os contentores móveis têm pequenas dimensões e podem ser facilmente recolocados porque 

não estão fixos nem dependentes de uma zona estrutural dedicada aos mesmos.  

 

 

Esquina Noroeste (NO) Esquina Nordeste (NE) Esquina Sudoeste (SO) Esquina Sudeste (SE)

492 336 520 448

Nível C - Médio Nível C - Médio Nível D - Elevado Nível C - Médio

Nível de serviço pedonal (pessoas/hora)

Média na intersecção

449

Nível C - Médio
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5.4. Conflitos na circulação do caso de estudo 1 

Esta intersecção possui duas possibilidades de conflito que se encontram controladas. Um possível 

conflito é o cruzamento entre veículos com modos não ativos e peões e a outra possibilidade é só entre 

veículos com modos não ativos. Na atualidade estas possibilidades encontram-se controladas através 

da regulação por sinalização luminosa, sinalização vertical e sinalização horizontal. 

 Há outras duas possibilidades de conflito que não são reguladas por qualquer elemento da 

infraestrutura, uma é o cruzamento entre veículos com modos ativos ou semi-ativos e peões enquanto 

a outra possibilidade é o cruzamento entre veículos com modos ativos ou semi-ativos e outros veículos. 

 Não existe ciclovia logo os veículos com modos ativos ou semi-ativos têm a estrada ou os 

passeios como hipótese de circulação. Na Avenida Almirante Reis o tráfego é intenso tanto nos 

passeios como na estrada tornando as duas escolhas perigosas. Na Rua Pascoal de Melo, a este o 

tráfego é intenso na estrada sendo este o local de circulação mais perigoso neste arruamento, os 

passeios e o lado oeste são zonas mais calmas para circulação. A intensidade do tráfego é ainda 

agravada pelo espaço reduzido das vias e inexistência de bermas.     

 

5.5. Plano de intervenção futura no caso de estudo 1, por parte da C.M.L. 

Segundo o sítio da Câmara Municipal de Lisboa há um plano para a ampliação da rede de ciclovia para 

estes dois arruamentos. Segundo o apresentado na Figura 59 o plano baseia-se em uma ciclovia na 

Rua Pascoal de Melo que em princípio será bidirecional enquanto que na Avenida Almirante Reis são 

duas ciclovias que em princípio serão unidirecionais devido ao reduzido espaço para a integração. Não 

há informação de como serão as ciclovias na zona da intersecção neste planeamento.  

 

Figura 59 - Rede de ciclovia planeada na intersecção do caso de estudo 1 (Câmara Municipal de Lisboa, 2019). 

 

5.6. Integração das estratégias apresentadas no caso de estudo 1 

5.6.1. Ciclovias consideradas em cada arruamento 

Dado a inexistência de ciclovia tanto na Avenida Almirante Reis como na Rua Pascoal de Melo é 

necessário integrar uma nova por completo, a ideia base foi o plano da Câmara Municipal de Lisboa. 

 Quando se vai a entrar na intersecção com a ciclovia bidirecional em circulação giratória então 

é mais adequado que a entrada seja feita à direita da faixa de rodagem sempre que possível para que 
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a distância da viragem à esquerda seja mais curta, que por sua vez diminui o desejo de o utilizador da 

ciclovia sair dela para percorrer atalhos com menor distâncias. Dado que as ciclovias não foram ainda 

projetadas nestes arruamentos então é considerada que a ciclovia bidirecional entra à direita da faixa 

de rodagem nos dois ramos da Rua Pascoal de Melo. 

 Os dois arruamentos têm um tráfego pedonal elevado com maior destaque para os passeios 

da Avenida Almirante Reis que têm uma largura menor, dado que a dissertação é sobre intersecções 

e não os arruamentos em si então para esta integração é considerado que há o mínimo de alterações 

aos arruamentos fora das zonas dos elementos da intersecção. 

 Segundo o manual “Lisboa: o desenho da rua” a largura recomendável para duas pessoas se 

cruzarem no passeio é 2,25 m e o mínimo é 1,5 m, mas dado o elevado tráfego foi considerado um 

meio termo de 2 m nos dois arruamentos. A ciclovia bidirecional tem 2 m de largura (min.: 1,5 m) e a 

unidirecional tem 1 m (min.: 0,75 m) enquanto a faixa de proteção tem 0,5 m (min.: 0,7 m), ou seja, este 

é um cenário muito condicionante a ponderar nos dois arruamentos com as ciclovias a estarem entre o 

recomendável e o mínimo enquanto a faixa de proteção não tem espaço suficiente para o mínimo.   

    

5.6.2. Ciclovia protegida na interseção 

Foram aplicadas ilhas de refúgio de esquina em todas as esquinas da intersecção totalizando quatro, 

sendo todas iguais. Todas se basearam na recomendação do raio interior ser invertido para poupança 

de espaço que já é muito reduzido nesta intersecção. Os raios utilizados são os que já foram 

apresentados na Figura 30 na subsecção 3.2.1., que permitem ter uma ciclovia com uma largura dentro 

do recomendável pelo manual “Lisboa: o desenho da rua” (figuras 60 e 61) e não se aconselha o uso 

das medidas mínimas dado que a ciclovia está em curva na intersecção que é uma zona vulnerável. 

Figura 60 - Largura da ciclovia unidirecional 
(Lisboa: o desenho da rua, 2018). 

Figura 61 - Largura da ciclovia bidirecional (Lisboa: o 
desenho da rua, 2018). 
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 Além da ilha de refúgio de esquina também foi aplicada a circulação giratória à ciclovia na 

intersecção. Esta aplicação permitiu integrar a ciclovia unidirecional com o recomendável de 1,5 m de 

largura facilitando assim o aproveitamento de espaço da intersecção e ainda permite que o utilizador 

tenha acesso a todas as esquinas da intersecção.  

 A integração, das ilhas de refúgio de esquina em conjunto com a ciclovia unidirecional da 

circulação giratória, foi realizada com apenas uma transformação da faixa da rodagem que consistiu 

na alteração da localização das passagens para peões da Rua Pascoal de Melo. Ambas passagens 

passaram a estar mais distantes do centro da interceção desviando-as assim da “linha de desejo” 

pretendida pelos peões que já foi referida na Figura 58 da subsecção 5.2.2.. 

 Nos passeios foi necessário relocalizar alguns elementos de mobiliário urbano para locais que 

permitam a circulação desafogada no próprio passeio e na ciclovia seguindo as boas práticas do 

manual “Lisboa: o desenho da rua”, como exemplo pode-se constatar a alteração da localização do 

armário técnico de infraestrutura C1 demonstrada na Figura 63. 

 Dado a intersecção ser constituída por distribuidoras com tráfego elevado então a circulação é 

controlada por sinalização luminosa que sofreu algumas alterações que incluíram alteração da 

localização e acrescento de elementos luminosos dedicados a velocípedes, estas alterações estão 

presentes da figura 62 a 65 e no Quadro 8. 

 A organização da sinalização luminosa apresentada segue a direção dos ponteiros do relógio 

em relação à intersecção. No caso da Avenida Almirante Reis as passagens para veículos com modos 

semi-ativos ou ativos está com sinalização luminosa à esquerda para que não seja confundida com a 

dos peões, para evitar que haja a tentação de existir mistura entre os utilizadores de cada passagem.   

 

 
Figura 62 – Sinalização luminosa no ramo norte da intersecção, Avenida Almirante Reis. (Versão superior é a 

situação atual e a versão inferior é a situação com a integração da ciclovia.) 
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Figura 63 - Sinalização luminosa no ramo este da intersecção, Rua Pascoal de Melo. (Versão à esquerda é a 
situação atual e a versão à direita é a situação com a integração da ciclovia.) 

 

 

Figura 64 - Sinalização luminosa no ramo sul da intersecção, Avenida Almirante Reis. (Versão superior é a 
situação atual e a versão inferior é a situação com a integração da ciclovia.) 
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Figura 65 - Sinalização luminosa no ramo oeste da intersecção, Rua Pascoal de Melo. (Versão à esquerda é a 
situação atual e a versão à direita é a situação com a integração da ciclovia.) 

Quadro 8 - Alterações nos destinatários da sinalização luminosa do caso de estudo 1. 

 

Recomenda-se que em uma primeira fase a sinalização luminosa nova na intersecção funcione 

para velocípedes com luz amarela intermitente em vez da luz verde até que se considere que as novas 

soluções integradas funcionam com o nível de segurança pretendido. Nas figuras 66 a 68 é 

apresentado uma possibilidade de faseamento da sinalização luminosa da intersecção com aplicação 

da circulação giratória. Este faseamento está dividido em três, mais uma fase em relação ao 

faseamento atual, devido à divisão do tempo dos peões evitando possíveis influências no tráfego 

rodoviário. Alterações mais complexas poderão ainda ser estudas no futuro.   

SL1 P, N, S e A SL5 P SL5 P, S e A

SL1.1 S e A SL6 P, S e A

SL2 P e N SL2 P e N SL6.1 N

SL3 P P → Peões

SL3.1 S e A N →

SL4 P, S e A S →

SL4.1 N A →

SL7 P e N SL7 P, N, S e A SL11 P e N SL11 P, N, S e A

SL8 P e N SL8 P e N SL12 N SL12 N

SL9 P SL13 P, S e A

SL9.1 N, S e A SL13.1 N

SL10 P SL10 P, S e A

Destinatários da sinalização luminosa do caso de estudo 1

Legenda:

Veículos com modos não ativos

Veículos com modos semi-ativos

Veículos com modos ativos

P e NSL13SL9 P e N

Cenário atual Cenário com ciclovia Cenário atual Cenário com ciclovia

P e NSL6

SL1

Av. Almirante Reis - Norte

R. Pascoal de Melo - OesteAv. Almirante Reis - Sul

R. Pascoal de Melo - Este

Cenário atual Cenário com ciclovia Cenário atual Cenário com ciclovia

SL4 P e N

PSL3

P e N
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Figura 66 - Fase 1 do faseamento da sinalização luminosa do caso de estudo 1. (Seta verde: Permitido circular; 
Barra vermelha: Impedido de circular.) 

 

Figura 67 - Fase 2 do faseamento da sinalização luminosa do caso de estudo 1. (Seta verde: Permitido circular; 

Barra vermelha: Impedido de circular.) 
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Figura 68 - Fase 3 do faseamento da sinalização luminosa do caso de estudo 1. (Seta verde: Permitido circular; 
Barra vermelha: Impedido de circular.) 

 Para além da sinalização luminosa é necessário aplicar também sinalização vertical que 

regularize a circulação giratória na ciclovia. Tal como foi referido na subsecção 3.2.5. considera-se a 

aplicação nesta intersecção dos sinais B7b e D4b (Figura 39). O sinal B7b é aplicado no pórtico de 

sinalização prévia de controlo de velocidade (Figura 51 na secção 3.6.) e o D4b considera-se aplicado 

no elemento de sinalização luminosa mais perto das linhas de paragem presentes nas entradas da 

intersecção em ciclovia. 

 

5.6.3. Eliminação de ilha para peões entre ciclovia e faixa de rodagem 

A intersecção deste caso de estudo possui quatro passagens para peões e todas criam situações de 

cruzamento entre a trajetória do peão e a ciclovia.  

Neste caso há dois motivos para não existir ilha para peões entre a ciclovia e a faixa de 

rodagem. O primeiro, já referido, é a questão do elevado tráfego pedonal nesta intersecção que com 

uma ilha poderia criar as situações de risco com peões a aguardarem passagem na ciclovia como já 

foi referido na secção 3.3.. O segundo motivo é o reduzido espaço existente nesta intersecção que 

impediria a integração adequada da ciclovia com este tipo de ilha.  

 

5.6.4. Contracurva ligeira para redução de velocidade 

A integração deste tipo de solução obriga a que exista algum espaço disponível em largura na 

aproximação à intersecção. Devido ao pouco espaço que a intersecção deste caso de estudo dispõe 

então não foi possível aplicar esta solução na ciclovia bidirecional da Rua Pascoal de Melo. A solução 
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só foi aplicada nas ciclovias unidirecionais da Avenida Almirante Reis em que as duas curvas que 

compõem a solução foram aplicadas com raios de 20 m numa extensão de reta de 6 m para cada curva. 

Se no futuro a ciclovia na avenida for na faixa de rodagem basta inverter as curvas concluindo 

a contracurva no mesmo local do passeio e assim será possível aplicar as outras soluções do mesmo 

modo que estão descritas.    

 

5.6.5. Ciclovia rebaixada na intersecção 

A intersecção deste caso de estudo possui quatro passagens para peões e todas criam situações de 

cruzamento entre a trajetória do peão e a ciclovia.  

Neste caso pretende-se rebaixar a ciclovia em toda a intersecção começando exatamente nas 

passagens para peões, para que a ciclovia seja encarada aos olhos dos peões como parte da faixa de 

rodagem que não pode ser atravessada sem autorização da sinalização luminosa. Este rebaixamento. 

como já foi referido na secção 3.5., é recomendado que seja realizado em função do lancil. Na Figura 

48 e anexo 5, está representado o perfil das rampas aplicadas neste caso com 4% de inclinação. Na 

planta presenta no anexo 3 as rampas estão representadas pelo triângulo destacado amarelo na Figura 

69. Como a intersecção possui um conjunto de sarjetas localizadas nas zonas próximas à parte 

rebaixada então é recomendável que todas as sarjetas sejam alteradas para sumidouros, que por terem 

uma grade são mais seguros para a circulação de pequenos veículos como trotinetes. 

 

Figura 69 - Simbologia da rampa da zona de rebaixamento na intersecção. (Planta completa disponível com 

escala no anexo 3.) 

 

5.6.6. Controlo de velocidade na ciclovia 

Esta solução foi aplicada em todas as entradas da intersecção através da colocação dos elementos 

referidos na secção 3.6.. A linha amarela foi aplicada a 15 m da linha de paragem, o pórtico com 

sinalização prévia (Figura 51) foi aplicado a 35 m da linha de paragem e o radar fixa considera-se 

aplicação num elemento de sinalização luminosa ou na estrutura de um edifício para que não ocupe 

espaço do passeio (destes elementos só a linha amarela é visível na planta do anexo 3). 
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5.7. Aspetos a reter do caso de estudo 1 

Foram aplicadas soluções ao caso de estudo 1 que transformaram a intersecção e ao longo do 

processo foram interpretados aspetos que valem a pena reter. 

Aspetos negativos: 

1. Espaço reduzido: A existência de edifícios em todas as esquinas é a maior condicionante à 

aplicação das soluções porque a área disponível entre os limites dos arruamentos é reduzida 

em relação ao número de utilizadores da intersecção. 

2. Tráfego elevado: Apesar de não ter sido realizado um estudo intensivo sobre níveis de serviço 

é de salientar o denso tráfego pedonal e rodoviário que foi constado ao longo dos 

levantamentos no local, em confirmação dos números elevados já esperados devido ao 

arruamento mais importante nesta intersecção ser uma via distribuidora principal de Lisboa. 

Este tráfego elevado tem de ser levado em conta na aplicação das soluções, mas além de 

dificultar o processo no caso dos passeios dentro da intersecção nem sempre foi possível 

respeitar as larguras recomendadas tendo sido aplicadas medidas mínimas. 

3. Acréscimo de sinalização luminosa: A intersecção atualmente já possui sinalização luminosa, 

mas aplicando as soluções pretendidas é necessário aumentar o número de elementos e por 

consequência a complexidade de ordens. O tipo de integração da ciclovia não permite 

situações de apenas cedência de passagem em relação a peões dado que as zonas de 

cruzamento entre peões e ciclovia estão encadeadas com as zonas de cruzamento entre peões 

e faixa de rodagem. Com mais passagens (são as novas para veículos ativos ou semi-ativos) 

a serem geridas por sinalização luminosa a complexidade aumentou de duas fases de ordens 

para três fases de ordens, mas sem ser necessário qualquer alteração nas fases para o trânsito 

de veículos com modos não ativos. 

4. Viragem à direita apertada: Devido ao reduzido espaço disponível, as aplicações das ilhas de 

refúgio de esquina foram realizadas quase com mínimos e já estão abaixo do mínimo 

recomendável para o trânsito em geral colocando à partida dificuldades principalmente a 

veículos pesados como os autocarros que circulam nestes arruamentos. A aplicação desta 

solução manteve-se devido à sua necessidade e à característica de que todos os arruamentos 

desta intersecção têm mais que uma via o que atenua esta situação. Antes da integração da 

ciclovia a situação já seria semelhante dado que o raio da esquina era aproximadamente 7 m 

que respeita o recomendado para ligeiros, mas também não respeita o recomendado para 

pesados (Figura 70).  

5. Interrupção da “linha de desejo”: A aplicação das ilhas de refúgio obriga a uma recolocação 

das passagens de peões para mais longe do centro da intersecção interrompendo assim as 

direções de circulação desejada pelos peões em duas passagens, obrigando assim o peão a 

ter um acréscimo de distância para chegar às passagens da Rua Pascoal de Melo.      
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Figura 70 - Comparação entre o raio atual (7 m) e o raio com aplicação da ilha de refúgio de esquina (5 m). 
(Planta completa disponível com escala no anexo 3.) 

Aspetos positivos: 

1. Aplicação de todas as soluções: Todas as soluções apresentadas são possíveis de serem 

aplicadas neste caso. Os elementos da ciclovia protegida em intersecções são possíveis de 

aplicar com muitas medidas mínimas devido espaço reduzido. A não existência de uma ilha 

para peões entre a ciclovia e faixa de rodagem é uma solução que é favorecida pelo espaço 

reduzido. A ciclovia rebaixada e o controlo de velocidade podem ser aplicados normalmente 

enquanto a solução da contracurva ligeira é a única solução a ser parcialmente aplicada dado 

que só existe espaço na Avenida Almirante Reis. A contracurva ligeira pretende induzir a 

redução de velocidade na entrada da intersecção e a falta desta função na Rua Pascoal de 

Melo fica coberta pelo controlo de velocidade que pretende também uma redução de 

velocidade na entrada da interseção. 

2. Simetria dos arruamentos: Os dois arruamentos desta intersecção possuem simetria entre 

passeios que é uma característica que tem duas vantagens. Uma vantagem é um grau maior 

de facilidade na aplicação das soluções apresentadas. A outra vantagem é um grau maior de 

facilidade em o utilizador do passeio ou da ciclovia compreender as alterações realizadas à 

intersecção porque com semelhanças maiores através da simetria é mais simples compreender 

o funcionamento da intersecção.    

3. Influência da velocidade: Duas das soluções apresentadas são especificamente dedicadas ao 

fator velocidade (contracurva ligeira e controlo de velocidade) e com a aplicação das restantes 

soluções que foram ponderadas para diminuir a existência de situações de risco é de esperar 

que a velocidade dos veículos com modos semi-ativos deixe de ter tanta influência nos riscos 

da intersecção.    

4. Alcance da ciclovia: Além a diminuição das situações de risco, as soluções não criam nenhuma 

dificuldade na mobilidade da intersecção ao nível dos utilizadores da ciclovia. Com a integração 
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da ciclovia em circulação giratória criou-se um modo mais seguro de circular com espaço 

reduzido e com possibilidade de alcançar todas as esquinas e saídas em ciclovia na 

intersecção.  

5. Direções de circulação intactas: A integração na intersecção da ciclovia com as respetivas 

soluções demonstra que foi possível realizá-la sem alterar as direções de circulação dos 

veículos com modos não ativos. Esta inalteração da faixa de rodagem foi permitida usando 

várias medidas mínimas e tem a vantagem de só ser necessário considerar soluções para a 

intersecção, dado que alterar os arruamentos não se colocou como hipótese para este estudo. 

 

5.8. Intersecção Paço da Rainha / Calçada Conde Pombeiro 

A intersecção do caso de estudo 2 é uma intersecção desalinhada composta por um conjunto de 

entroncamentos, ao todo são três, mas dado que um dos entroncamentos está ligeiramente mais 

afastado e é constituído por dois arruamentos (Rua Escola do Exército e Rua Barracas) de acesso 

local, logo são de menor importância na rede viária, então a maior atenção é dada aos outros dois 

entroncamentos. A Calçada Conde Pombeiro cruza com o Paço da Rainha e o Largo Conde Pombeiro 

formando os dois entroncamentos referidos e estes três arruamentos são distribuidoras locais. 

 O Paço da Rainha (figuras 71 e 72) é uma via distribuidora local da cidade de Lisboa que apesar 

de ser curta em distância possui uma grande variância de largura funcionando como um “funil”, a parte 

mais larga situa-se na intersecção do caso de estudo. Além da vertente rodoviária é um arruamento 

principalmente dedicado a habitação e estacionamento, ainda possui um Palácio e algum comércio, 

mas é muito reduzido. 

A Calçada Conde Pombeiro (figuras 71 e 73) é uma via distribuidora local da cidade de Lisboa, 

é relativamente curta e aproxima o Paço da Rainha à Avenida Almirante Reis. Além da ligação 

rodoviária também é um arruamento dedicado a principalmente a habitação, algum comércio e 

estacionamento.  

 

Figura 71 - Vista satélite do caso de estudo 2 (adaptado do Google Maps, 2019). 
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O Largo Conde Pombeiro (figuras 71 e 74) é a continuação de uma via distribuidora local (Rua 

Santa Bárbara) paralela à Avenida Almirante Reis, o Largo em si é curto e apenas possui dois edifícios, 

um é património municipal e o outro é a Embaixada de Itália. 

A Rua Escola do Exército e a Rua Barracas (figuras 71 e 72) são vias de aceso local que 

formam um entroncamento secundário na saída noroeste da intersecção deste caso de estudo. São 

dois arruamentos dedicados a habitação. 

 

Figura 72 - Paço da Rainha visto da intersecção (2019). 

 

Figura 73 – Calçada Conde Pombeiro vista da intersecção (2019). 

 

Figura 74 – Largo Conde Pombeiro visto da intersecção (2019). 
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Figura 75 – Rua Escola do Exército (à esquerda na imagem) e Rua Barracas (à direita na imagem) vistas da 
intersecção (2019). 

 

5.9. Condicionantes do caso de estudo 2 

5.9.1. Condicionantes geométricas 

As características geométricas existentes na aproximação do Paço da Rainha à intersecção (anexo 6) 

são as seguintes: 

1. Uma faixa de rodagem para trânsito rodoviário, com os dois sentidos, que possui cerca de 

quatro vias e cada via possui 3 m de largura; 

2. Duas zonas de estacionamento, uma longitudinal com 2 m de largura e outra em espinha com 

3,5 m de largura;  

3. Dois passeios para peões, um com largura uniforme de 7,5 m e outro com largura variada 

acima de 10 m; 

4. Arruamento com largura variável estreitando mais quanto mais se afasta da intersecção. 

As características geométricas existentes na aproximação da Calçada Conde Pombeiro à intersecção 

(anexo 6) são as seguintes: 

1. Uma faixa de rodagem para trânsito rodoviário, possui duas vias, uma em cada sentido e cada 

via possui 3 m de largura; 

2. Duas zonas de estacionamento longitudinal, com 2 m de largura; 

3. Dois passeios para peões, um com largura uniforme de 2 m e outro com largura variada acima 

de 2 m; 

As características geométricas existentes na aproximação do Largo Conde Pombeiro à intersecção 

(anexo 6) são as seguintes: 

1. Uma faixa de rodagem para trânsito rodoviário, com um sentido apenas que é de entrada na 

intersecção, que possui entre uma a cinco vias não definidas; 

2. Uma zona de estacionamento completamente reservada à Embaixada de Itália, com lugares 

longitudinais com 2 m de largura e lugares de topo com 4.5 m de largura de arruamento;  

3. Dois passeios para peões, com larguras de 2 m; 

4. Arruamento com largura variável estreitando mais quanto mais se afasta da intersecção. 
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As características geométricas existentes na aproximação da Rua Escola do Exército e Rua Barracas 

à intersecção (anexo 6) são as seguintes: 

1. Arruamento de acesso local que se divide em duas ruas, através de um entroncamento 

secundário logo à saída da intersecção do caso de estudo; 

2. Uma faixa de rodagem para trânsito rodoviário que possui duas vias, uma em cada sentido e 

cada via possui 4 m de largura; 

3. Duas zonas de estacionamento longitudinal com 2 m de largura;  

4. Dois passeios para peões, com larguras variáveis entre 1 e 2 m. 

Em semelhança ao caso anterior, esta dissertação não conta com inclinações de escoamento 

pluvial na intersecção dado a sua alteração não possuir uma importância significativa para a aplicação 

das soluções que são pretendidas. 

 

5.9.2. Condicionantes de circulação  

As características que condicionam a circulação existentes na aproximação à intersecção são as 

seguintes: 

1. Na proximidade à intersecção nenhum dos arruamentos possui qualquer tipo de infraestrutura 

dedicada a veículos com modos ativos ou semi-ativos; 

2. O Paço da Rainha, a Calçada Conde Pombeiro e a Rua Barracas possuem dois sentidos de 

circulação rodoviária; 

3. O Largo Conde Pombeiro possui apenas um sentido de circulação rodoviária de entrada na 

intersecção; 

4. A Rua Escola do Exército possui apenas um sentido de circulação rodoviária de saída da 

intersecção; 

5. Todos arruamentos permitem todos os tipos de viragens dentro da obrigação dos sentidos dos 

arruamentos em que se pretende entrar; 

6. A zona do passeio próxima à intersecção possui vários elementos como sinalização vertical, 

candeeiros, árvores, pilaretes, contentores de resíduos urbanos, paragens de autocarro e 

armários de infraestruturas que reduzem a mobilidade nos passeios; 

7. Na esquina entre o Paço da Rainha e a Calçada Conde Pombeiro existe uma guarita da 

Embaixada de Itália, que permite a permanência de um agente da Polícia de Segurança 

Pública.  

8. Na Rua Escola do Exército a passagem para peões está aplicada segundo a linha de desejo 

enquanto as passagens para peões dos outros arruamentos são mais afastadas da intersecção 

desviando a circulação dos peões segundo a “linha de desejo” (Figura 58) (Lisboa: o desenho 

da rua, 2018). 

9. A intersecção tem dois tipos de infraestrutura para escoamento pluvial: 

- Sarjetas que se encontram inseridas nas passadeiras condicionando assim a localização da 

passagem de veículos com uma certa instabilidade como as trotinetes elétricas. 
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- Sumidouros que se encontram inseridos num passeio, dado que tem grade então é mais 

estável do que sumidouros para de veículos com uma certa instabilidade como as trotinetes 

elétricas.  

 

5.9.3. Condicionantes de volume de tráfego 

Para se ter uma noção mínima do nível de serviço pedonal foi realizada uma avaliação única entre as 

oito e nove horas de um dia útil no mês de outubro (Quadro 9). Pode se constatar que apresenta o 

nível reduzido, mas dado a diferença tão grande da esquina D em relação às demais então é preciso 

considerar o nível de serviço médio diferenciando assim do resto da intersecção. 

Quadro 9 - Nível de serviço pedonal do caso de estudo 2, níveis baseados no manual “Lisboa: o desenho da rua” 

(2019). 

 

Os veículos não foram avaliados, mas durante os outros levantamentos no local pode-se 

constatar que os números de qualquer tipo de veículo são muito menores que no caso de estudo 1 logo 

não justifica sinalização luminosa mesmo com a integração de ciclovias nestes arruamentos. 

 

5.10. Planta da intersecção existente do caso de estudo 2 

Tendo em conta as condicionantes apresentadas desenhou-se uma planta da atual intersecção. Esta 

planta tem como objetivo servir de base à aplicação das estratégias ponderadas nesta dissertação.  

A planta encontra-se disponível no anexo 6 e possui algumas exceções à localização das 

condicionantes: 

4.  Não mostra alguns elementos de sinalização a sinalização vertical referente ao 

estacionamento dado que se encontra fora da intersecção e pode assumir-se que, na existência 

de uma futura ciclovia nestes arruamentos, os sinais serão dispostos pela faixa de proteção 

entre ciclovia e estacionamento segunda as recomendações do manual “Lisboa: o desenho da 

rua”. 

5. O estacionamento só é mostrado no geral porque os tipos de lugares não demonstram ter 

relevância para a aplicação das estratégias logo não são distinguidos os lugares com 

marcações apagadas e lugares que existem dedicados a pessoas com mobilidade reduzida, 

cargas e descargas. 

6. Só mostra a localização dos contentores de resíduos urbanos do tipo papeleira Prima Línea 

50L, os restantes contentores para resíduos urbanos não aparecem porque a sua localização 

Esquina A Esquina B Esquina C Esquina D

80 188 132 356

Nível A - Muito Reduzido Nível B - Reduzido Nível B - Reduzido Nível C - Médio

Esquina A

Esquina B

Esquina C

Esquina D

Nível de serviço pedonal (pessoas/hora)

Média na intersecção

189

Nível B - Reduzido

Esquina a Noroeste do Largo Conde Pombeiro 

Esquina a Sudeste do Largo Conde Pombeiro 

Esquina a Noroeste do Paço da Rainha 

Esquina a Sudeste do Paço da Rainha 

Legenda:



73 
 

não demonstra ter relevância para a aplicação das estratégias, dado que são contentores 

móveis que têm pequenas dimensões e podem ser facilmente recolocados porque não estão 

fixos nem dependentes de uma zona estrutural dedicada aos mesmos.  

 

5.11. Conflitos na circulação do caso de estudo 2 

Esta intersecção possui duas possibilidades de conflito que se encontram controladas. Um possível 

conflito é o cruzamento entre veículos com modos não ativos e peões e a outra possibilidade é só entre 

veículos com modos não ativos. Na atualidade estas possibilidades encontram-se controladas através 

da regulação por sinalização vertical, sinalização horizontal e outras regras do código da estrada. 

 Há outras duas possibilidades de conflito que não são reguladas por qualquer elemento da 

infraestrutura, uma é o cruzamento entre veículos com modos ativos ou semi-ativos e peões enquanto 

a outra possibilidade é o cruzamento entre veículos com modos ativos ou semi-ativos e outros veículos. 

 Não existe ciclovia logo os veículos com modos ativos ou semi-ativos têm a estrada ou os 

passeios como hipótese de circulação. Nos arruamentos deste caso de estudo o tráfego não é intenso 

tanto nos passeios como na estrada tornando as duas escolhas mais apelativas em relação ao caso 

de estudo 1. Apesar do tráfego pedonal não ser intenso só o Paço da Rainha é que apresenta passeios 

com larguras mais adequadas ao cruzamento entre peões e veículos com modos ativos ou semi-ativos, 

mas mesmo assim é uma zona de coexistência que por isso só já pode ser perigosa para os peões. 

 

5.12. Plano de intervenção futura no caso de estudo 2, por parte da C.M.L. 

Segundo o sítio da Câmara Municipal de Lisboa há planos para a ampliação da rede de ciclovia para 

estes três arruamentos desta intersecção. Segundo o apresentado na Figura 76 os planos baseiam-

se em uma ciclovia no Paço da Rainha, no Largo Conde Pombeiro e na Calçada Conde Pombeiro 

que em princípio será bidirecional. Não há informação de como serão as ciclovias na zona da 

intersecção neste planeamento.  

 

Figura 76 - Rede de ciclovia planeada na intersecção do caso de estudo 2 (Câmara Municipal de Lisboa, 2019). 
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Além da ciclovia planeada está também prevista uma intervenção (Figura 77) no Paço da Rainha 

(ainda sem ciclovia) que incluirá as seguintes mudanças principais: 

1. Faixa de rodagem com largura uniforme de 7 m; 

2. Zonas de estacionamento passam a ser só em espinha e sem ocupar espaço da faixa de 

rodagem; 

3. Passadeiras sobrelevadas.  

 

Figura 77 - Planta da intervenção no Paço da Rainha com apresentação apenas da zona da intersecção do caso 
de estudo 2 (Câmara Municipal de Lisboa, 2019). 

5.13. Integração das estratégias apresentadas no caso de estudo 2 

5.13.1. Ciclovias consideradas em cada arruamento 

Dado a inexistência de ciclovia em todos os arruamentos desta intersecção então é necessário integrar 

uma nova por completo, a ideia base foi o plano da Câmara Municipal de Lisboa. Porém devido ao 

espaço disponível do Paço da Rainha ser elevado e uniforme dos dois lados então são consideradas 

duas ciclovias unidirecionais.  

 Quando se vai a entrar na intersecção com a ciclovia bidirecional em circulação giratória então 

é mais adequado que a entrada seja feita à direita da faixa de rodagem sempre que possível. Dado 

que as ciclovias não foram ainda projetadas nestes arruamentos então é considerada que a ciclovia 

bidirecional entra à direita da faixa de rodagem no Largo Conde Pombeiro e Calçada Conde Pombeiro. 

 Segundo o manual “Lisboa: o desenho da rua” a largura recomendável para duas pessoas se 

cruzarem no passeio é 2,25 m e o mínimo é 1,5 m mas dado o reduzido tráfego pedonal e a reduzida 

largura do Largo Conde Pombeiro e da Calçada Conde Pombeiro, então foi considerado um meio termo 

a aplicar, do mínimo de 1,5 m a 2 m nestes dois arruamentos. A ciclovia bidirecional tem os 2,4 m de 
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largura que é o recomendável (min.: 1,5 m) e a unidirecional tem 1,5 m que é o recomendável (min.: 

0,75 m) enquanto a faixa de proteção tem 0,7 m que é o mínimo, ou seja, este é um cenário menos 

condicionante a ponderar neste caso com as ciclovias a estarem no recomendável enquanto a faixa de 

proteção tem espaço suficiente para o mínimo.   

    

5.13.2. Ciclovia protegida na intersecção 

Foram aplicadas ilhas de refúgio de esquina em todas as esquinas da intersecção totalizando quatro. 

Duas das ilhas basearam-se na recomendação do raio interior ser invertido para poupança de espaço 

que é reduzido nas esquinas do entroncamento entre o Largo Conde Pombeiro e a Calçada Conde 

Pombeiro. Os raios aplicados tiveram em conta os mínimos apresentados na subsecção 3.2.1., que 

permitem ter uma ciclovia com uma largura dentro do recomendável pelo manual “Lisboa: o desenho 

da rua” (figuras 60 e 61 na subsecção 5.6.2.) e não se aconselha o uso das medidas mínimas dado 

que a ciclovia está em curva na intersecção que é uma zona vulnerável. 

 Além das ilhas de refúgio de esquina também foi aplicada a circulação giratória à ciclovia na 

intersecção. Esta aplicação permitiu integrar a ciclovia unidirecional com o recomendável de 1,5 m de 

largura facilitando assim o aproveitamento de espaço da intersecção e ainda permite que o utilizador 

tenha acesso a todas as esquinas da intersecção.  

 A integração, das ilhas de refúgio de esquina em conjunto com a ciclovia unidirecional da 

circulação giratória, foi realizada com apenas uma transformação da faixa da rodagem que consistiu 

na alteração da localização das passagens para peões do Paço da Rainha, da Calçada Conde 

Pombeiro. Estas passagens passaram a estar mais distantes do centro da interceção desviando-as 

assim da “linha de desejo” pretendida pelos peões que já foi referida na Figura 58 da subsecção 5.2.2.. 

Ainda foi criada uma passagem para peões no Largo Conde Pombeiro. 

 Tal como no caso de estudo 1, nos passeios foi necessário relocalizar alguns elementos de 

mobiliário urbano para locais que permitam a circulação desafogada no próprio passeio e na ciclovia 

seguindo as boas práticas do manual “Lisboa: o desenho da rua”. 

 Não é necessário alterações de sinais na sinalização vertical já existente, mas é necessário 

acrescentar sinalização vertical que regularize a circulação giratória na ciclovia. Tal como foi referido 

na subsecção 3.2.5. considera-se a aplicação nesta intersecção dos sinais B7b e D4b (Figura 39). O 

sinal B7b é aplicado no pórtico de sinalização prévia de controlo de velocidade (Figura 51) apresentado 

na subsecção 3.6. e o D4b considera-se aplicado mais perto das linhas de paragem presentes nas 

entradas da intersecção em ciclovia. 

 

5.13.3. Eliminação de ilha para peões entre ciclovia e faixa de rodagem 

A intersecção deste caso de estudo possui três passagens para peões que criam situações de 

cruzamento entre a trajetória do peão e a ciclovia.  

Neste caso há dois motivos para não existir ilha para peões entre a ciclovia e a faixa de 

rodagem. O primeiro, já referido, é a questão de ser considerado mais seguro dado que com uma ilha 

poderia criar as situações de risco com peões a aguardarem passagem na ciclovia como já foi referido 

na secção 3.3.. O segundo motivo, para duas das passagens para peões (Largo Conde Pombeiro e 
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Calçada Conde Pombeiro), é o reduzido espaço existente nas zonas envolventes destas passagens 

que impediria a integração adequada da ciclovia com este tipo de ilha.  

 

5.13.4. Contracurva ligeira para redução de velocidade 

A integração deste tipo de solução obriga a que exista algum espaço disponível em largura na 

aproximação à intersecção. Devido ao pouco espaço que existem em algumas algumas zonas deste 

caso de estudo  então não foi possível aplicar esta solução na ciclovia bidirecional na Calçada Conde 

Pombeiro e no Largo Conde Pombeiro. A solução só foi aplicada nas ciclovias unidirecionais do Paço 

da Rainha em que as duas curvas que compõem a solução foram aplicadas com raios de 20 m e cada 

curva foi traçada numa extensão de 6 m. 

 

5.13.5. Ciclovia rebaixada na intersecção 

A intersecção deste caso de estudo possui quatro passagens para peões e todas criam situações de 

cruzamento entre a trajetória do peão e a ciclovia.  

Neste caso pretende-se rebaixar a ciclovia na zona das passagens para peões para que a 

ciclovia seja encarada aos olhos dos peões como parte da faixa de rodagem que não pode ser 

atravessada sem autorização da sinalização luminosa. Este rebaixamento. como já foi referido na 

secção 3.5., é recomendado que seja realizado em função do lancil. À semelhança do caso de estudo 

1 as rampas aplicadas neste caso têm 4% de inclinação. Como a intersecção possui um conjunto de 

sarjetas localizadas nas zonas próximas à parte rebaixada então é recomendável que todas as sarjetas 

sejam alteradas para sumidouros, que por terem uma grade são mais seguros para a circulação de 

pequenos veículos como trotinetes. 

 

5.13.6. Controlo de velocidade na ciclovia 

Esta solução foi aplicada em todas as entradas da intersecção através da colocação dos elementos 

referidos na secção 3.6.. A linha amarela foi aplicada a 15 m da linha de paragem, o pórtico com 

sinalização prévia (Figura 50) foi aplicado a 35 m da linha de paragem e o radar fixo considera-se 

aplicação na estrutura de um edifício para que não ocupe espaço do passeio (estes elementos são 

visíveis na planta do anexo 7). 

 

5.14. Aspetos a reter do caso de estudo 2 

Foram aplicadas soluções ao caso de estudo 2 que transformaram a intersecção e ao longo do 

processo foram interpretados aspetos que valem a pena reter. 

Aspetos negativos: 

1. Espaço reduzido: A existência de edifícios em todas as esquinas é a maior condicionante à 

aplicação das soluções porque a área disponível entre as estruturas é reduzida, com exceção 

do Paço da Rainha.  

2. Assimetria dos arruamentos: Nenhum dos arruamentos desta intersecção possui simetria entre 

passeios que é uma característica que tem duas desvantagens. Uma desvantagem é um grau 

maior de dificuldade na aplicação das soluções apresentadas. A outra desvantagem é um grau 
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maior de dificuldade em o utilizador do passeio ou da ciclovia compreender as alterações 

realizadas à intersecção porque com semelhanças maiores através da simetria seria mais 

simples compreender o funcionamento da intersecção.    

3. Interrupção da “linha de desejo”: A aplicação das ilhas de refúgio obriga a uma recolocação 

das passagens de peões para mais longe do centro da intersecção interrompendo assim as 

direções de circulação desejada pelos peões na passagem do Paço da Rainha, obrigando 

assim o peão a ter um acréscimo de distância para chegar a essa passagem. 

4. Impossibilidade da passagem sobrelevada: A Câmara Municipal de Lisboa tem um projeto com 

uma passagem sobrelevada para peões no Paço da Rainha, mas devido à integração da 

solução que consiste na ciclovia rebaixada na intersecção torna-se pouco prático elevar a 

passagem. 

5. Redução de estacionamento: O espaço reduzido implicou a redução de lugares dedicadas à 

embaixada de Itália, logo a viabilidade da integração das soluções na zona do Largo Conde 

Pombeiro e da Calçada Conde Pombeiro depende da possibilidade desta redução.    

Aspetos positivos: 

1. Aplicação de todas as soluções: Todas as soluções apresentadas são possíveis de serem 

aplicadas neste caso. Os elementos da ciclovia protegida em intersecções são possíveis de 

aplicar com medidas mais adequadas do que as do caso de estudo 1, mesmo tendo espaço 

reduzido. A não existência de uma ilha para peões entre a ciclovia e faixa de rodagem é uma 

solução que é favorecida pelo espaço reduzido. A ciclovia rebaixada e o controlo de velocidade 

podem ser aplicados normalmente enquanto a solução da contracurva ligeira é a única solução 

a ser parcialmente aplicada como no caso de estudo 1, dado que só existe espaço no Paço da 

Rainha. A contracurva ligeira pretende induzir a redução de velocidade na entrada da 

intersecção e a falta desta função no Largo Conde Pombeiro e na Calçada Conde Pombeiro 

fica coberta pelo controlo de velocidade que pretende também uma redução de velocidade na 

entrada da interseção. 

2. Viragem à direita mais adequada que no caso 1: Ao contrário do caso de estudo 1, nesta 

intersecção foi possível aplicar ilhas de refúgio de esquina realizadas com o raio adequado 

para o trânsito de veículos ligeiros que também são mais apropriadas para pesados. A 

aplicação desta solução deve-se principalmente à necessidade de continuar a existir uma 

circulação adequada para os autocarros que prestam o serviço de transporte público na zona. 

3. Tráfego baixo: Apesar de não ter sido realizado um estudo intensivo sobre níveis de serviço é 

de salientar que o baixo tráfego pedonal e rodoviário que foi constado ao longo da análise do 

local, em confirmação dos números baixos já esperados devido aos arruamentos mais 

importantes da intersecção serem vias distribuidoras locais de Lisboa. Este tráfego baixo tem 

que ser levado em conta na aplicação das soluções, o que facilitou o processo a adaptação às 

soluções dos passeios dentro da intersecção. 

4. Influência da velocidade: Duas das soluções apresentadas são especificamente dedicadas ao 

fator velocidade (contracurva ligeira e controlo de velocidade) e com a aplicação das restantes 

soluções que foram ponderadas para diminuir a existência de situações de risco é de esperar 
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que a velocidade dos veículos com modos semi-ativos deixe de ter tanta influência nos riscos 

da intersecção.    

5. Alcance da ciclovia: Além a diminuição das situações de risco, as soluções foram desenhadas 

de modos a evitar dificuldades na mobilidade da intersecção ao nível dos utilizadores da 

ciclovia. Com a integração da ciclovia em circulação giratória criou-se um modo mais seguro 

de circular com espaço reduzido e com possibilidade de alcançar todas as esquinas e saídas 

em ciclovia da intersecção.  

6. Direções de circulação intactas: A integração na intersecção da ciclovia com as respetivas 

soluções demonstra que foi possível realizá-la sem alterar as direções de circulação dos 

veículos com modos não ativos. Esta inalteração da faixa de rodagem tem a vantagem de só 

ser necessário considerar soluções para a intersecção dado que alterar os arruamentos não 

se colocou como hipótese para este estudo. 
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6. Considerações finais 

6.1. Conclusões 

A presente dissertação contribui para a definição de uma estratégia de minimização do risco de 

acidente em intersecções para os utilizadores mais vulneráveis. Admitindo-se que desta forma os 

objetivos enunciados inicialmente foram atingidos. 

Foram identificados os principais fatores intervenientes na dimensão do risco enunciado, que 

foi introduzido pela utilização crescente em meio urbano de veículos com modos semi-ativos como as 

bicicletas elétricas e as trotinetes elétricas.  

 Na identificação dos fatores realizou-se uma avaliação inicial que foi dividida em três partes, 

na primeira parte procedeu-se à análise dos pequenos veículos que funcionam com modos semi-ativos 

e aos sistemas de partilha em que estão inseridos para se poder compreender como funcionam. Na 

segunda parte (Fase de divergência) foi analisada a opinião dos utilizadores com incidência maior sobre 

a dos peões dado serem o interveniente mais vulnerável nos arruamentos.  

A terceira parte (Fase de convergência) consiste numa análise simples dos fatores de risco 

obtidos em estudos de outros autores para se compreender o que é necessário ter em atenção no 

planeamento de soluções. Nesta terceira parte da análise inicial, concluiu-se que o excesso de 

velocidade praticado, por utilizadores de veículos com modos semi-ativos, é o fator de risco mais 

perigoso e que realizar alterações ponderadas na infraestrutura pode ser um meio viável de reduzir 

este fator de risco.  

 Esta análise inicial permitiu ainda conhecer como pensam os peões e os utilizadores dos 

veículos semi-ativos, para que ao compreender-se como as suas ações, se possa ter uma ponderação 

para sugerir soluções mais adequadas que diminuam os fatores de risco com atenção especial ao 

excesso de velocidade. 

 Em função do conhecimento adquirido com a realização da avaliação inicial descrita e da 

regulamentação do município de Lisboa e nacional esta dissertação fez a apresentação de possíveis 

soluções para minimizar o risco de acidente em zonas e situações mais vulneráveis dentro de uma 

intersecção de diferentes arruamentos. 

As soluções apresentas são cinco e foram todas ponderadas a tendo em conta a segurança 

em relação aos fatores de risco referenciados na avaliação inicial, com maior atenção para o excesso 

de velocidade, que em conjunto com a necessidade de criação de um sistema de fácil percepção para 

que a compreensão por parte dos utilizadores não seja difícil de modo a evitar outros riscos que essa 

dificuldade poderia acarretar. 

A primeira solução tem como método a integração de uma ciclovia com formato de rotunda 

numa intersecção com configuração de entroncamento ou de cruzamento. Esta integração ainda conta 

com ilhas de proteção e a solução no seu todo tem por objetivo a simplificação da estrutura de uma 

ciclovia para induzir uma circulação mais simples e protegida que evite situações de risco. 

Há outras três soluções que têm por objetivo induzir comportamentos aos utilizadores de 

veículos com modos semi-ativos que reduzam o risco de acidente, principalmente nas entradas das 

intersecções. Estas três soluções são alterações no desenho da intersecção na zona da entrada da 

ciclovia onde os veículos com modo semi-ativo se cruzam com a passagem de peões. 
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A última solução tem por objetivo criar a obrigação de comportamentos que minimizem o risco 

de acidente na intersecção através da colocação de instrumentos que funcionam numa cooperação de 

uma entidade responsável e as empresas de partilha. 

Das soluções apresentadas há duas que têm como foco principal o fator de risco principal, ou 

seja, o excesso de velocidade. A contracurva ligeira e o controlo de velocidade na ciclovia são soluções 

pensadas para combater o excesso de velocidade de modos diferentes. 

Por fim a dissertação aplicou as soluções apresentadas em dois casos de estudo localizados 

no município de Lisboa com o objetivo de demonstrar como podem ser aplicadas em casos reais e em 

que condições, no sentido que permita uma melhor generalização do seu uso. O caso de estudo 1 foi 

o mais problemático principalmente porque a intersecção tem um espaço reduzido, tráfego rodoviário  

elevado e tráfego pedonal elevado, mas ainda assim foi possível aplicar as soluções para diminuir os 

riscos na intersecção. No caso de estudo 2 foi mais acessível aplicar as soluções ponderadas para a 

dissertação, mesmo tratando-se de um caso de uma intersecção desalinhada.  

 

6.2. Desenvolvimentos futuros 

Esta dissertação realizou uma síntese da problemática envolvendo veículos com modos semi-ativos 

referente a acidentes, aos seus fatores de risco e correspondentes soluções possíveis. A seguir 

apresentam-se aspetos a serem desenvolvidos no futuro tendo em conta esta dissertação: 

1. Desenvolvimento de estudos específicos e adaptados ao município de Lisboa semelhantes aos 

apresentados na dissertação para confirmação mais rigorosa dos fatores apresentados e no 

caso de se encontrar diferenças significativas então poderão ser usadas para melhorar as 

soluções na sua aplicação ao município de Lisboa; 

2. Aprofundar a relação entre raios da ciclovia e da ilha de refúgio de esquina para se obter uma 

função que mantenha a aplicação acessível, mas com um nível de certeza maior no conforto e 

na segurança das viragens à direita; 

3. Estudo que relacione os níveis de serviço pedonais com as dimensões mínimas da ilha entre 

ciclovia e faixa de rodagem, considerando também a ponderação de uma relação que só 

permite a criação desta ilha até um nível de serviço pedonal máximo; 

4. Estudo que relacione os raios das curvas da contracurva ligeira para se obter a indução de 

redução de velocidade confortável em segurança; 

5. Estudo que pondere as melhores soluções de drenagem pluvial para a ciclovia rebaixada em 

intersecções; 

6. Adaptação do software e protocolos entre empresas de veículos partilhados e entidades do 

governo para pôr em prática o controlo de velocidade em ciclovia. 

7. Melhorias da subsecção “Intersecções” da secção “1.2 Espaços de circulação ciclável” do 

capítulo “1 – Geometria” do manual “Lisboa: o desenho da rua”;  

8. Avaliação económica da viabilidade da aplicação em intersecções das soluções apresentadas; 

9. Estudo das soluções adaptadas aos casos de estudos em cenário real para se melhorar futuras 

adaptações a outras intersecções. 

 



81 
 

Referências bibliográficas 

 

Alta Planning + Design, Lessons Learned: Evolution of the Protected Intersection, 2015 

 

American Association of State Highway and Transportation Officials, American Association of State 

Highway and Transportation Officials, Washington DC, 2011, ISBN 978-1-56051-508-1 

 

Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, Dados sobre “Killed, seriously injured and slightly 

injured drivers” e “Killed, seriously injured and slightly injured pedestrians” de 2010 a 2017 no 

município de Lisboa, 2018 

 

Bai, L., Liu, P., Guo, Y., Yu, H., Comparative Analysis of Risky Behaviors of Electric Bicycles at 

Signalized Intersections, Traffic Injury Prevention, Volume 15, 2014  

 

Câmara Municipal de Lisboa, Lisboa: o desenho da rua – Manual de espaço público, 1a Ediçãp, 

Câmara Municipal de Lisboa, 2018, ISBN 978-972-8403-46-1 

 

Câmara Municipal de Lisboa, Rede Ciclável, http://www.cm-lisboa.pt/viver/mobilidade/ciclavel/rede-

ciclavel, 2019, consultado em Julho de 2019. 

 

Diário de Noticias/Lusa, Trotinetes: Câmara de Lisboa e plataformas tentam reduzir vandalismo, 

https://www.dn.pt/cidades/interior/camara-de-lisboa-e-plataformas-de-trotinetes-tentam-reduzir-

vandalismo-de-equipamentos-10859136.html, 2019, consultado em Julho de 2019. 

 

Diário de Noticias/Lusa, Um ano de bicicletas Gira: 136 incidentes e 44 feridos, 

https://www.dn.pt/cidades/interior/rede-de-bicicletas-gira-registou-136-incidentes-e-44-feridos-no-

primeiro-ano---emel-10089704.html, 2018, consultado em Agosto de 2019. 

 

Falbo, N., Protected Intersections for Bicyclists, http://www.protectedintersection.com/, 2014, 

consultado em Abril de 2019. 

 

Gomes, A., Funcionamento dos radares de velocidade, http://www.circulaseguro.pt/instituicoes-e-

legislacao/funcionamento-dos-radares-velocidade, 2017, consultado em Agosto de 2019. 

 

Henriques, F., Entrevista sobre conceitos técnicos relacionados com as bicicletas Gira e a EMEL, 

entrevistado em Outubro de 2019. 

 

Herlihy, D.V., Bicycle: The History, 1st Edition, Yale University Press, New Haven and London, 2004, 

ISBN 978-0-300-10418-9. 

 



82 
 

Hu, F., Lv, D., Zhu, J., Fang, J., Related Risk Factors for Injury Severity of E-bike and Bicycle Crashes 

in Hefei, Traffic Injury Prevention, Volume 14, 2013 

 

Leal, B., Júnior, J., Oda, S., INFLUÊNCIA DO TRAÇADO DAS VIAS NO NÚMERO E NA 

SEVERIDADE DOS ACIDENTES: ESTUDO DE CASO NA AUTOESTRADA GRAJAÚ-

JACAREPAGUÁ, C.O.P.P.E. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2017. 

 

Limão, J., O valor da mobilidade partilhada | OPINIÃO DA SEMANA | 3.ª T. [14], 

https://www.youtube.com/watch?v=5xIGA8LWSVU, 2019, consultado em Agosto de 2019. 

 

Ministério da Administração Interna, Sinalização rodoviária, Decreto Regulamentar n.º22-A/98, 1998 

Monteiro, V., O Código da Estrada, Edições Segurança Rodoviária, 2009, ISBN 978-972-8951-16-0. 

 

Nilton, Testemunho de ato de vandalismo envolvendo trotinete elétrica, 

https://www.facebook.com/niltoncomedy/photos/a.132053358428/10156913389948429/?type=3&thea

ter, 2019, consultado em Junho de 2019.  

 

Observador, Trotinetes elétricas: em 1918, já eram moda entre a elite portuguesa, 

https://observador.pt/2019/02/21/trotinetes-eletricas-em-1918-ja-eram-moda-entre-a-elite-portuguesa/, 

2019, consultado em Junho de 2019. 

 

Ortolá, J., As autoestradas têm muitas curvas; qual o propósito?, http://www.circulaseguro.pt/via-e-

climatologia/as-auto-estradas-muitas-curvas-qual-proposito, 2018, consultado em Agosto de 2019. 

 

Pó D’Arroz, Testemunho de acidente entre animal doméstico e trotinete elétrica, 

https://www.facebook.com/podarrozweimaraner/photos/a.1754511634769270/2417704941783266/?ty

pe=3&theater, 2019, consultado em Março de 2019. 

 

Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, DL n.º 114/94, de 03 de Maio - Código da Estrada, 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=349&tabela=leis&so_miolo, 2018, 

consultado em Maio de 2019. 

 

Rodrigues, F., Como funcionam os novos radares fixos?, https://www.e-konomista.pt/artigo/como-

funcionam-os-novos-radares-fixos/, 2016, consultado em Agosto de 2019. 

 

Ryerson, M., Deakin, E., E-Scooters Rev Up Urban Mobility and Debate, 

https://kwhs.wharton.upenn.edu/2018/10/e-scooters-rev-urban-mobility-debate/, 2018, consultado em 

Abril de 2019. 

 



83 
 

Sallis, J., Electric scooters on collision course with pedestrians and lawmakers, 

https://theconversation.com/electric-scooters-on-collision-course-with-pedestrians-and-lawmakers-

99654, 2018, consultado em Abril de 2019. 

 

Schneider, B., Why Little Vehicles Will Conquer the City, 

https://www.citylab.com/transportation/2018/06/welcome-to-the-tiny-vehicle-age/563342/, 2018, 

consultado em Abril de 2019. 

 

Siman-Tov, M., Radomislensky, I., Israel Trauma Group, Peleg, K., The casualties from electric bike 

and motorized scooter road accidents, Traffic Injury Prevention, Volume 18, 2017 

 

Sipe, N., Pojani, D., Can e-scooters solve the ‘last mile’ problem? They’ll need to avoid the fate of 

dockless bikes, http://theconversation.com/can-e-scooters-solve-the-last-mile-problem-theyll-need-to-

avoid-the-fate-of-dockless-bikes-102633, 2018, consultado em Abril de 2019. 

 

Venâncio, P., EMEL inicia remoção de trotinetes e bicicletas em Lisboa, 

http://transportesemrevista.com.dnnmax.com/Default.aspx?tabid=210&language=pt-

PT&id=60067&fbclid=IwAR08sy3lRtAzPQh1s1A-YpJmPnw4EaOQIWi6FPk1PRZ2_lsG7pH14PJoTlQ, 

2019, consultado em Outubro de 2019.  

 

Via Verde, Serviço Autoestradas, https://www.viaverde.pt/via-verde/onde-e-como-usar/autoestradas, 

2019, consultado em Agosto de 2019. 

 

Zhang, X., Yang, Y., Yang. Y., Hu, J., Li, Y., Wu, M., Stallones, L., Xiang, H., Road traffic injuries 

among riders of electric bike/electric moped in southern China, Traffic Injury Prevention, Volume 19, 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 - Seleção das intersecções mais perigosas do município 

de Lisboa no período 2010-2017 
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Ano

Localização 

(Nome do 

arruamento)

Vítimas por 

arruamento

Intervenções de grande 

escala que incluam a 

inserção de uma ciclovia 

após 2010

Localização exacta* 

(Latitude/Longitude)

Outro 

arruamento da 

intersecção

Está 

prevista 

ciclovia**

Vítimas por 

intersecção 

e por ano

Vítimas 

totais por 

intersecção

Estrada Benfica 8 -
Não existe 

coordenadas
Desconhecido - - -

Praça Duque 

Saldanha
7

Todas as intersecções 

sofreram intervenções
- - Já possui - -

Avenida Fontes 

Pereira de Melo
5 -

Não existe 

coordenadas
Desconhecido - - -

Avenida Liberdade 5 -
Não existe 

coordenadas
Desconhecido - - -

Estrada Benfica 13 -
Não existe 

coordenadas
Desconhecido - - -

Avenida Almirante 

Reis
9 -

Não existe 

coordenadas
Desconhecido - - -

Praça Duque 

Saldanha
5

Todas as intersecções 

sofreram intervenções
- - Já possui - -

Avenida 

República
5

Todas as intersecções 

sofreram intervenções
- - Já possui - -

Rua Pascoal de 

Melo
5 -

Não existe 

coordenadas
Desconhecido - - -

Estrada Benfica 4 -
Não existe 

coordenadas
Desconhecido - - -

Avenida 24 de 

Julho
4 -

Não existe 

coordenadas
Desconhecido - - -

- 38.73406 -9.15376
Rua Marquês 

de Fronteira
Sim 1 1

-
Não existe 

coordenadas
Desconhecido - - -

**

***

2012

*

Intersecções com coordenadas repetidas são descartadas, ou seja, se as coordenadas de segunda vítima ou posteriores no mesmo ano, 

representarem a mesma intersecção, então só é apresentado o primeiro grupo de coordenadas. As coordenadas estão em formato para 

pesquisa direta no Google Maps.

Baseado na rede ciclável existente e planeada apresentada no sítio da Câmara Municipal de Lisboa.

A Avenida da Liberdade é uma via partilhada integrada na rede de ciclovias.

Seleção das intersecções mais perigosas do município de Lisboa no período 2010-2017 (Parte 1)

4

Avenida António 

Augusto de 

Aguiar

2010

2011

(Baseado em dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária)
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Ano

Localização 

(Nome do 

arruamento)

Vítimas por 

arruamento

Intervenções de grande 

escala que incluam a 

inserção de uma ciclovia 

após 2010

Localização exacta* 

(Latitude/Longitude)

Outro 

arruamento da 

intersecção

Está 

prevista 

ciclovia**

Vítimas por 

intersecção 

e por ano

Vítimas 

totais por 

intersecção

Alameda Linhas 

de Torres
3 -

Não existe 

coordenadas
Desconhecido - - -

Avenida Uruguai 3 -
Não existe 

coordenadas
Desconhecido - - -

Rua Dona 

Estefânia
3 -

Não existe 

coordenadas
Desconhecido - - -

Avenida Marquês 

Tomar
3 -

Não existe 

coordenadas
Desconhecido - - -

Praça Duque 

Saldanha
3

Todas as intersecções 

sofreram intervenções
- - Já possui - -

- 38.726462 -9.134978
Rua Febo 

Moniz
Sim 1 1

- 38.724746 -9.135143
Rua Álvaro 

Coutinho
Sim 2 2

- 38.731305 -9.134465
Rua Pascoal 

de Melo
Sim 1 4

-
Não existe 

coordenadas
Desconhecido - - -

Estrada Benfica 5 -
Não existe 

coordenadas
Desconhecido - - -

Avenida 

República
4

Todas as intersecções 

sofreram intervenções
- - Já possui - -

**

***

*

Intersecções com coordenadas repetidas são descartadas, ou seja, se as coordenadas de segunda vítima ou posteriores no mesmo ano, 

representarem a mesma intersecção, então só é apresentado o primeiro grupo de coordenadas. As coordenadas estão em formato para 

pesquisa direta no Google Maps.

Baseado na rede ciclável existente e planeada apresentada no sítio da Câmara Municipal de Lisboa.

A Avenida da Liberdade é uma via partilhada integrada na rede de ciclovias.

2012

Seleção das intersecções mais perigosas do município de Lisboa no período 2010-2017 (Parte 2)

(Baseado em dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária)

6
Avenida Almirante 

Reis

2013



89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano

Localização 

(Nome do 

arruamento)

Vítimas por 

arruamento

Intervenções de grande 

escala que incluam a 

inserção de uma ciclovia 

após 2010

Localização exacta* 

(Latitude/Longitude)

Outro 

arruamento da 

intersecção

Está 

prevista 

ciclovia**

Vítimas por 

intersecção 

e por ano

Vítimas 

totais por 

intersecção

Rua José 

Rodrigues 

Miguéis 

6 - 38.749418 -9.192498
Estrada de 

Benfica
Não - -

Avenida 

República
5

Todas as intersecções 

sofreram intervenções
- - Já possui - -

- 38.731171 -9.135566
Rua António 

Pedro
Sim 2 2

- 38.731557 -9.139123
Rua Ilha do 

Pico
Sim 1 1

- 38.731381 -9.136848
Rua Passos 

Manuel
Sim 1 1

- 38.738366 -9.154681
Rua Tenente 

Espanca
Sim 2 2

- 38.741008 -9.148479
Avenida 5 de 

Outubro
Sim 1 1

Outras intersecções 

sofreram intervenções
- - Já possui - -

- 38.752014 -9.14775
Rua Branca 

Gonta Colaço
Já possui - -

- 38.752173 -9.146319
Rua Rosália de 

Castro
Já possui - -

- 38.754202 -9.14059 Rua José Duro Já possui - -

**

***

*

Intersecções com coordenadas repetidas são descartadas, ou seja, se as coordenadas de segunda vítima ou posteriores no mesmo ano, 

representarem a mesma intersecção, então só é apresentado o primeiro grupo de coordenadas. As coordenadas estão em formato para 

pesquisa direta no Google Maps.

Baseado na rede ciclável existente e planeada apresentada no sítio da Câmara Municipal de Lisboa.

A Avenida da Liberdade é uma via partilhada integrada na rede de ciclovias.

Seleção das intersecções mais perigosas do município de Lisboa no período 2010-2017 (Parte 3)

(Baseado em dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária)

2014

4Avenida Berna

Avenida Igreja

4
Rua Pascoal de 

Melo

4
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Ano

Localização 

(Nome do 

arruamento)

Vítimas por 

arruamento

Intervenções de grande 

escala que incluam a 

inserção de uma ciclovia 

após 2010

Localização exacta* 

(Latitude/Longitude)

Outro 

arruamento da 

intersecção

Está 

prevista 

ciclovia**

Vítimas por 

intersecção 

e por ano

Vítimas 

totais por 

intersecção

- 38.703487 -9.171199
Avenida da 

Índia
Sim 1 1

- 38.703577 -9.169748
Rua Tenente 

Valadim
Sim 1 1

Outras intersecções 

sofreram intervenções
- - Já possui - -

- 38.727863 -9.134831

Rua Frei 

Francisco 

Foreiro

Sim 2 2

- 38.736812 -9.133876

Alameda Dom 

Afonso 

Henriques

Sim 1 1

- 38.731017 -9.134625
Rua Pascoal 

de Melo
Sim 3 4

Rua José 

Rodrigues 

Miguéis

5 - 38.749418 -9.192498
Estrada de 

Benfica
Não - -

Campo Grande 4
Todas as intersecções 

sofreram intervenções
- - Já possui - -

- 38.768739 -9.158752
Rua Ladislau 

Patrício
Sim 1 1

- 38.766419 -9.157699
Avenida Rainha 

Dona Amélia
Sim 1 1

- 38.767809 -9.158357
Rua Silva 

Tavares
Sim 1 1

Outras intersecções 

sofreram intervenções
- - Já possui - -

**

***

Seleção das intersecções mais perigosas do município de Lisboa no período 2010-2017 (Parte 4)

*

Intersecções com coordenadas repetidas são descartadas, ou seja, se as coordenadas de segunda vítima ou posteriores no mesmo ano, 

representarem a mesma intersecção, então só é apresentado o primeiro grupo de coordenadas. As coordenadas estão em formato para 

pesquisa direta no Google Maps.

Baseado na rede ciclável existente e planeada apresentada no sítio da Câmara Municipal de Lisboa.

A Avenida da Liberdade é uma via partilhada integrada na rede de ciclovias.

(Baseado em dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária)

Avenida 24 de 

Julho
6

6
Avenida Almirante 

Reis

4
Alameda Linhas 

de Torres

2015
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Ano

Localização 

(Nome do 

arruamento)

Vítimas por 

arruamento

Intervenções de grande 

escala que incluam a 

inserção de uma ciclovia 

após 2010

Localização exacta* 

(Latitude/Longitude)

Outro 

arruamento da 

intersecção

Está 

prevista 

ciclovia**

Vítimas por 

intersecção 

e por ano

Vítimas 

totais por 

intersecção

Avenida 

República
6

Todas as intersecções 

sofreram intervenções
- - Já possui - -

Rua José 

Rodrigues 

Miguéis

6 - 38.749294 -9.192511
Estrada de 

Benfica
Não - -

- 38.732015 -9.140815
Largo Dona 

Estefânia
Sim 3 3

- 38.72771 -9.140536
Rua Joaquim 

Bonifácio
Sim 1 1

- 38.720248 -9.154402

(Arruamento 

indefinido: 3 

possibilidades)

Sim 3 3

- 38.719626 -9.15572

(Arruamento 

indefinido: 3 

possibilidades)

Sim 1 1

- 38.760453 -9.194084
(Arruamento 

sem nome)
Não - -

- 38.759709 -9.190613
Rua Manuela 

Porto
Não - -

Avenida 24 de 

Julho
3

Todas as intersecções 

sofreram intervenções
- - Já possui - -

- 38.736709 -9.132999
Rua Carlos 

Mardel
Não - -

- 38.737598 -9.132082
Rua Actor 

Isidoro
Não - -

- 38.736653 -9.134105
Avenida 

Almirante Reis
Não - -

- 38.744842 -9.149533
Rua Álvaro 

Pais
Sim 1 1

- 38.74372 -9.149464 Rua Ivone Silva Sim 1 1

- 38.742916 -9.149119
Avenida 

António Serpa
Sim 1 1

Paço da Rainha 3 - 38.723665 -9.137447
Calçada Conde 

Pombeiro
Sim 3 3

**

***

*

Intersecções com coordenadas repetidas são descartadas, ou seja, se as coordenadas de segunda vítima ou posteriores no mesmo ano, 

representarem a mesma intersecção, então só é apresentado o primeiro grupo de coordenadas. As coordenadas estão em formato para 

pesquisa direta no Google Maps.

Baseado na rede ciclável existente e planeada apresentada no sítio da Câmara Municipal de Lisboa.

A Avenida da Liberdade é uma via partilhada integrada na rede de ciclovias.

Seleção das intersecções mais perigosas do município de Lisboa no período 2010-2017 (Parte 5)

(Baseado em dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária)

2016

Largo do Rato

3Estrada Correia

Alameda Dom 

Afonso Henriques

3
Avenida 5 de 

Outubro

4
Rua Dona 

Estefânia

3

4



92 
 

 

 

 

 

Ano

Localização 

(Nome do 

arruamento)

Vítimas por 

arruamento

Intervenções de grande 

escala que incluam a 

inserção de uma ciclovia 

após 2010

Localização exacta* 

(Latitude/Longitude)

Outro 

arruamento da 

intersecção

Está 

prevista 

ciclovia**

Vítimas por 

intersecção 

e por ano

Vítimas 

totais por 

intersecção

- 38.695741 -9.223704
Doca 

Pedrouços
Já possui - -

- 38.703239 -9.162581

Rocha do 

Conde de 

Óbidos

Já possui - -

- 38.767172 -9.15053
Rua Manuel da 

Silva
Não - -

- 38.766724 -9.154588
Rua Manuela 

Marques
Não - -

- 38.76667 -9.153039

(Arruamento 

indefinido: 2 

possibilidades)

Não - -

Avenida 

República
7

Todas as intersecções 

sofreram intervenções
- - Já possui - -

- 38.720528 -9.145784
Rua Manuela 

Jesus Coelho

Já 

possui***
- -

- 38.717557 -9.142978
Largo da 

Anunciada

Já 

possui***
- -

- 38.717307 -9.143577 Travessa Glória
Já 

possui***
- -

- 38.725042 -9.135029
Rua Álvaro 

Coutinho
Sim 1 1

- 38.729263 -9.134588
Rua Marques 

da Silva
Sim 2 2

- 38.737657 -9.133626

Alameda Dom 

Afonso 

Henriques

Sim 1 1

- 38.756654 -9.145719
Avenida de 

Roma
Já possui - -

- 38.759977 -9.135887
Rua Alferes 

Malheiro
Já possui - -

- 38.754478 -9.152601 Campo Grande Já possui - -

**

***

*

Intersecções com coordenadas repetidas são descartadas, ou seja, se as coordenadas de segunda vítima ou posteriores no mesmo ano, 

representarem a mesma intersecção, então só é apresentado o primeiro grupo de coordenadas. As coordenadas estão em formato para 

pesquisa direta no Google Maps.

Baseado na rede ciclável existente e planeada apresentada no sítio da Câmara Municipal de Lisboa.

A Avenida da Liberdade é uma via partilhada integrada na rede de ciclovias.

Seleção das intersecções mais perigosas do município de Lisboa no período 2010-2017 (Parte 6)

(Baseado em dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária)

2016

2017

3Avenida Brasilia

3

Avenida Maria 

Helena Vieira da 

Silva

5Avenida Liberdade

4Avenida do Brasil

4
Avenida Almirante 

Reis
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Ano

Localização 

(Nome do 

arruamento)

Vítimas por 

arruamento

Intervenções de grande 

escala que incluam a 

inserção de uma ciclovia 

após 2010

Localização exacta* 

(Latitude/Longitude)

Outro 

arruamento da 

intersecção

Está 

prevista 

ciclovia**

Vítimas por 

intersecção 

e por ano

Vítimas 

totais por 

intersecção

- 38.746771 -9.156967
Avenida Álvaro 

Pais
Não - -

- 38.747953 -9.150122
Avenida 5 de 

Outubro
Não - -

- 38.748695 -9.200927
Estrada das 

Garridas
Sim 1 1

- 38.748873 -9.202464 Rua Parque Sim 1 1

- 38.748465 -9.200671 Rua Garridas Sim 2 2

- 38.705885 -9.187556
Travessa 

Moinhos
Sim 1 1

- 38.706018 -9.180727
Travessa 

Tapada
Sim 1 1

- 38.706596 -9.177871
Rua José Dia 

Coelho
Sim 1 1

- 38.706022 -9.182416 Rua Jau Sim 1 1

Cais Sodré 4
Todas as intersecções 

sofreram intervenções
- - Já possui - -

**

***

(Baseado em dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária)

2017

Seleção das intersecções mais perigosas do município de Lisboa no período 2010-2017 (Parte 7)

Intersecções com coordenadas repetidas são descartadas, ou seja, se as coordenadas de segunda vítima ou posteriores no mesmo ano, 

representarem a mesma intersecção, então só é apresentado o primeiro grupo de coordenadas. As coordenadas estão em formato para 

pesquisa direta no Google Maps.

Baseado na rede ciclável existente e planeada apresentada no sítio da Câmara Municipal de Lisboa.

A Avenida da Liberdade é uma via partilhada integrada na rede de ciclovias.

*

4
Alameda Padre 

Álvaro Proença

4
Calçada da 

Tapada

4
Avenida Forças 

Armadas
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Anexo 2 a 7 – Peças desenhadas 
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C1

SL4

SL3

SL2

SL1

SL6

SL7

SL9

SL8

SL10

SL12

SL13

SL11

SL5

Documento:    Anexo 2 - Intersecção Av. Almirante Reis / R.

                       Pascoal de Melo na atualidade

Autor:              André João Borges Paiva

Escala:            1:350

Ano:                2019

N

Estrutura  que só pode ser recolocada através de

reconstrução completa

Sinalização luminosa (SL) com direção

da projeção

Iluminação pública

Dispositivo de escoamento pluvial - Sumidouro

Dispositivo de escoamento pluvial - Sarjeta

Árvore

Armário técnico de infraestrutura

Painél publicitário

Pilarete (PL1-Fixo)

Contentor de resíduos urbanos

(Papeleira Diana 120L)

Quisoque

Parquímetro

LEGENDA:

AVENIDA ALMIRANTE REIS

RUA PASCOAL DE MELO



C1

SL4SL3

SL2SL1

SL6

SL7

SL9

SL8

SL10

SL12

SL13

SL11

SL5

SL13.1

SL4.1

SL6.1

SL1.1

SL3.1

SL7.1SL9.1

A B

D

C

Documento:    Anexo 3 - Intersecção Av. Almirante Reis / R.

                       Pascoal de Melo com integração de ciclovia e

                       respetivas soluções

Autor:              André João Borges Paiva

Escala:            1:350

Ano:                2019

N

E

F

Estrutura  que só pode ser recolocada através de

reconstrução completa

Sinalização luminosa (SL) com direção

da projeção

Iluminação pública

Dispositivo de escoamento pluvial - Sumidouro

Dispositivo de escoamento pluvial - Sarjeta

Árvore

Armário técnico de infraestrutura

Painél publicitário

Pilarete (PL1-Fixo)

Contentor de resíduos urbanos

(Papeleira Diana 120L)

Quisoque

Parquímetro

Localização de perfil transversal

LEGENDA:

AVENIDA ALMIRANTE REIS

RUA PASCOAL DE MELO



3.90 Passeio

1.50

Ciclovia unidirecional

na entrada da

intersecção

0.10 Lancil

3.00

Via de trânsito

3.00

Via de trânsito

1.00

Ilha

central

6.00

Faixa de rodagem

1.60

Ciclovia

unidirecional

na entrada

da travessia

da faixa de

rodagem

3.90 Passeio

A B

Documento:    Anexo 4 - Corte A-B - Perfil transversal

                       da Av. Almirante Reis com integração

                       de ciclovia e respetivas soluções

Autor:              André João Borges Paiva

Escala:            1:150

Ano:                2019

Avenida Almirante Reis - Perfil transversal com perspectiva norte

e elementos urbanos

          (m)

LEGENDA:

Estrutura  que só pode ser recolocada

através de reconstrução completa

Iluminação pública

Armário técnico de infraestrutura

Painél publicitário

Pilarete (PL1-Fixo)

Quisoque



C D

2.00

Passeio

3.00

Ciclovia em rampa na entrada

da intersecção com inclinação

de 4% (máximo de 5%)

0.10 Lancil

3.00

Via de trânsito

3.00

Via de trânsito

11.00

Faixa de rodagem

4.50 Passeio

3.00

Via de trânsito

2.00

Estacionamento

Rua Pascoal de Melo - Perfil transversal com perspectiva oeste

          (m)

E D

Faixa de rodagem

Passeio com

ciclovia

unidirecional

4.00

Passagem para peões

2.00

Passagem para

veículos com modos

ativos ou semi-ativos

5.00

Ilha de refúgio de esquina

0.20

0.12

Avenida Almirante Reis - Perfil longitudinal à avenida e transversal às passagens, para

peões e veículos com modos ativos ou semi-ativos, e passeios envolventes

          (m)

Documento:    Anexo 5 - Cortes C-D e E-F - Perfis da R.

                       Pascoal de Melo e da Av. Almirante Reis com

                       integração de ciclovia e respetivas soluções

Autor:              André João Borges Paiva

Escala:            1:150

Ano:                2019

2.40

Ciclovia

bidirecional



Documento:    Anexo 6 - Intersecção Paço da Rainha /

                       Calçada Conde Pombeiro com integração de

                       ciclovia na atualidade

Autor:              André João Borges Paiva

Escala:            1:350

Ano:                2019

SV1

SV7

SV3

SV2

SV4

SV5

SV6

N

Estrutura  que só pode ser recolocada

através de reconstrução completa

Sinalização vertical (SV)

Iluminação pública

Dispositivo de escoamento pluvial - Sumidouro

Dispositivo de escoamento pluvial - Sarjeta

Árvore

Armário técnico de infraestrutura

Contentor de resíduos urbanos

(Papeleira Línea 50L)

Hidrante

Parquímetro

Paragem de transporte público (Carris)

Banco (Vários tipos)

Pilarete (Vários tipos)

Guarita da Embaixada de Itália, com agente da PSP

LEGENDA:

C1 - SV1 e SV2

C11a - SV3

B2 - SV7

D2c - SV5

H7 - SV3, SV4, SV5 e SV6

LARGO

CONDE

POMBEIRO

CALÇADA CONDE POMBEIRO

RUA

BARRACAS

RUA

ESCOLA

DO

EXÉRCITO

PAÇO

DA

RAINHA



Estrutura  que só pode ser recolocada

através de reconstrução completa

Sinalização vertical (SV)

Iluminação pública

Dispositivo de escoamento pluvial - Sumidouro

Dispositivo de escoamento pluvial - Sarjeta

Árvore

Armário técnico de infraestrutura

Contentor de resíduos urbanos

(Papeleira Línea 50L)

Hidrante

Parquímetro

Paragem de transporte público (Carris)

Banco

Pilarete (PL1-Fixo) (Zona reservada à Embaixada:

PL4-Rebatível ou PL5-Removível ou PL7-Retrátil)

Guarita da Embaixada de Itália, com agente da PSP

Zona reservada à Embaixada de Itália, é uma zona

de passagem especial possivelmente rebaixada

com pilaretes especiais, a ser planeada em função

das necessidades da própria Embaixada

Documento:    Anexo 7 - Intersecção Paço da Rainha /

                       Calçada Conde da Rainha com integração

                       de ciclovia e respectivas estratégias

Autor:              André João Borges Paiva

Escala:            1:350

Ano:                2019

SV1

SV6

SV4

SV14

SV12

SV10

SV15

SV2

SV7

SV8

SV11

SV3

SV9

N

LEGENDA:

C1 - SV3

C11a - SV7

B2 - SV15

D2c - SV9

H7 - SV2, SV4, SV7, SV9 e SV12

B7b (Subsecção 3.2.5.) - SV1, SV6 e SV10

H7a (Em vigor a partir de 2020) - SV2, SV4, SV7, SV9 e SV12

                 Pórtico com sinalização prévia do controlo de

                 velocidade (Secção 3.6.) - SV8 e SV11

SV13

LEGENDA:

LARGO

CONDE

POMBEIRO

CALÇADA CONDE POMBEIRO

RUA

BARRACAS

RUA

ESCOLA

DO

EXÉRCITO

PAÇO

DA

RAINHA
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