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Resumo 

A sinalização rodoviária constitui uma componente fundamental de qualquer rede viária, 

desempenhando um papel determinante na relação entre a via e os seus utentes, ao permitir-lhes 

circular em melhores condições de segurança e de mobilidade. A variedade funcional do espaço urbano, 

bem como a diversidade e a intensidade do tráfego, conferem uma especial complexidade à via urbana. 

Desta forma, a aplicação e a utilização da sinalização neste meio exige uma adequação das regras e das 

práticas seguidas para as estradas interurbanas, o que já acontece presentemente em diversos países 

europeus. A nível nacional, a ausência de prescrições directamente aplicáveis às zonas urbanas constitui 

uma importante lacuna, dificultando a intervenção no sistema de sinalização e prejudicando a sua 

eficácia. 

O presente trabalho pretendeu contribuir para a evolução da realidade nacional neste campo, 

através da recolha de vários exemplos e práticas referentes a quatro países europeus. Posteriormente, 

foi apresentada uma metodologia de análise de situações reais, baseada na aplicação de indicadores 

relacionados com a mobilidade e com a segurança, que permitiram avaliar as condições actuais do 

funcionamento da via e identificar os principais problemas relacionados com a sinalização. Esta 

metodologia foi aplicada a quatro casos de estudo, integrados em duas zonas urbanas de características 

distintas, permitindo a proposta de recomendações práticas quanto ao sistema de sinalização. 

 

 

 

Palavras-chave: 

Sinalização Rodoviária; Meio Urbano; Indicador; Mobilidade; Segurança 

 

 

 





III 
 

Abstract 

Traffic signs are an essential component of any road network, performing a significant role in the 

relationship between the road and its users, by allowing them to circulate in better conditions of safety 

and mobility. The multifunctionality of urban space, as well as the diversity and intensity of traffic, 

provides a particular complexity to the urban road. Thus, the installation and use of signs in these areas 

requires the adaptation of rules and practices used for inter-urban roads, which has already happened 

in several European countries. In Portugal, the absence of indications directly applicable to urban areas 

is an important gap, complicating the intervention in the system and reducing its effectiveness. 

This study aims to contribute to the evolution of the Portuguese reality in this subject, by collecting a 

range of examples and practices from four European countries. Subsequently, a methodology for 

analyzing real situations was introduced, based on mobility and safety related indicators, which allowed 

to assess the current conditions of traffic operation and to detect the main problems involving traffic 

signs and road markings. This methodology was applied to four case studies, integrated into two distinct 

urban areas, and led to the proposal of practical recommendations. 
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1. Introdução 

1.1 Enquadramento e motivação 

O sistema de sinalização rodoviária constitui um factor fundamental para o correcto funcionamento 

de qualquer rede viária. Desde os primórdios do desenvolvimento da via rodoviária moderna que os 

sinais do trânsito têm desempenhado um papel determinante na relação entre a via e os seus 

utilizadores, procurando fazer face à crescente complexidade e densificação dos sistemas de tráfego. 

Os primeiros sinais de trânsito modernos surgiram nos finais do século XIX, acompanhando a 

expansão do sector automóvel. Inicialmente, o sistema de sinalização desenvolveu-se de um modo 

faseado, à medida dos problemas específicos identificados em cada momento (Neves, 2006). A 

progressiva intensificação e generalização da circulação rodoviária veio exigir uma maior coordenação e 

eficácia no uso dos sinais do trânsito, especialmente nos espaços urbanos, levando ao aparecimento dos 

primeiros documentos regulamentares da forma e da aplicação da sinalização rodoviária. 

Em Portugal, a evolução do sistema de sinalização foi acompanhando a tendência dos restantes 

países europeus, tendo surgido logo em 1901 o primeiro regulamento com menção aos sinais de 

trânsito – o Regulamento sobre a Circulação de Automóveis. Ao longo do século XX, a regulamentação 

da sinalização foi sofrendo várias alterações, tendo como as mais notáveis as que resultaram da entrada 

em vigor do Código da Estrada de 1930 e da adopção da Convenção de Genebra, em 1949. O sistema 

seria reformulado com o Código da Estrada de 1994 e com a publicação do Regulamento da Sinalização 

do Trânsito, em 1998, ainda hoje em vigor (Neves, 2006).   

Apesar de os princípios seguidos na aplicação e na utilização da sinalização seguirem pressupostos 

semelhantes, o contexto urbano apresenta especificidades face às zonas rurais, relacionadas com o tipo 

de ocupação do território, com a multiplicidade de funções presentes e com a densidade e 

características próprias dos diversos tipos de tráfego em si gerados. Deste modo, sobrevém a 

necessidade de adequar as regras e as práticas da utilização de sinalização ao meio urbano, 

respondendo às suas características particulares. Esta necessidade é tanto maior quanto menor é a 

densidade do tráfego e a hierarquia das vias que formam a malha urbana. De facto, as vias urbanas de 

hierarquia superior são utilizadas por tráfego com características semelhantes ao das estradas rurais de 

importância equivalente, pelo que o sistema de sinalização não apresentará grandes diferenças entre 

estes dois espaços. O mesmo já não acontece nas vias de hierarquia inferior, em que as dissemelhanças 

entre vias urbanas e estradas rurais são muito mais claras. É sobretudo nas vias urbanas de menor 

importância que a necessidade de adequar a sinalização rodoviária às características do meio urbano se 

torna mais evidente. 

A nível nacional, a sinalização rodoviária em meio urbano não se encontra regulamentada por 

nenhuma disposição normativa em específico. Todos os documentos emitidos pelos organismos 

encarregues da normalização relativa à rede rodoviária apenas abordam a problemática da sinalização 

em vias interurbanas, sem atender às especificidades do regime de circulação do tráfego em contexto 

urbano e das características próprias da via nestes espaços. Esta situação é bem diferente do cenário 

nalguns países europeus, em que a regulamentação e a prática se encontram já perfeitamente 

adaptadas ao contexto urbano. 

A necessidade de alterar a realidade nacional neste campo, de forma a facilitar e a tornar mais eficaz 

a acção dos diversos intervenientes, é reveladora da actualidade e relevância desta temática. Por 
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conseguinte, este trabalho pretende ser um contributo para a melhoria das práticas nacionais nesta 

área. 

1.2 Objectivos 

Mais concretamente, este trabalho procura dar resposta aos seguintes objectivos: 

• Levantamento da situação nacional actual quanto à aplicação da sinalização rodoviária, com especial 

ênfase nos casos directamente empregáveis na via urbana. 

• Revisão da situação regulamentar e da prática da utilização da sinalização no meio urbano a nível 

internacional, nomeadamente em países europeus. 

• Definição de uma abordagem de análise de situações reais em contexto urbano, baseada em 

indicadores relacionados com a mobilidade e a segurança, que permita analisar a eficácia do sistema 

de sinalização e prescrever medidas de mitigação dos problemas diagnosticados.   

1.3 Metodologia 

A metodologia seguida para atingir estes objectivos compreendeu, numa primeira fase, um estudo 

de carácter geral sobre o meio urbano, com a análise da via urbana e das suas características intrínsecas, 

sendo em seguida abordado o sistema de sinalização rodoviária, mais especificamente a sua 

constituição e a sua relação com a mobilidade e com a segurança.  

Numa segunda fase, foi feito o levantamento da situação normativa e regulamentar nacional na 

actualidade, com a sintetização das soluções de sinalização prescritas para o caso geral. A esta fase 

seguiu-se a aplicação do mesmo processo a quatro países europeus, mas desta feita com análise única e 

exclusiva das disposições aplicáveis ao espaço urbano. Para a selecção dos países abordados nesta fase 

foram tidos em conta o desenvolvimento deste sector e a inovação das soluções prescritas para o meio 

urbano, nos casos do Reino Unido e da Holanda, e a proximidade geográfica e cultural, prevalecente nos 

casos da França e da Espanha. 

Posteriormente, foram analisadas duas abordagens distintas – a Zona 30 e o Espaço Partilhado –, e 

nalguns aspectos contraditórias, de aplicação da sinalização em contexto urbano, hoje comummente 

aplicadas em vários países europeus. Para cada um destes casos, foram apresentados os resultados 

obtidos em vários exemplos, avaliando os seus efeitos na mobilidade e na segurança rodoviária. 

Seguidamente, foi construída uma abordagem de análise de situações reais, baseada nos casos 

referenciados anteriormente. Esta abordagem prevê a utilização de um conjunto de indicadores, 

propositadamente seleccionados e definidos para este fim, relacionando-se quer com a mobilidade quer 

com a segurança. Os resultados obtidos para o conjunto destes indicadores permitem diagnosticar os 

principais problemas de funcionamento da via e a sua relação com a eficácia e a adequação da 

sinalização.  

A aplicação desta abordagem permitiu analisar quatro casos de estudo nacionais, enquadrados em 

duas áreas urbanas de cariz diferenciado, sendo detectadas as principais debilidades da via, com 

particular ênfase nos problemas devidos à sinalização. Este diagnóstico permitiu a proposta de 

recomendações ao nível da sinalização, de forma a mitigar os problemas detectados. 
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Finalmente, e com base em toda a informação recolhida anteriormente, foram apresentadas 

recomendações práticas gerais para a aplicação da sinalização em contexto urbano. 

1.4 Estrutura geral 

A dissertação engloba um total de seis capítulos, para cada um dos quais serão seguidamente 

explicitados os principais objectivos e descritos os conteúdos abordados. 

Este primeiro capítulo destina-se a apresentar o enquadramento e a motivação, os objectivos, a 

metodologia e a estrutura geral, conforme agora está a ser apresentado. 

O segundo capítulo aborda o meio urbano e as suas características fundamentais, expondo os 

principais pontos de clivagem entre as vias urbanas e as estradas rurais. Logo de seguida, é apresentada 

a hierarquia da rede viária urbana e são enumerados os grupos de utentes que a utilizam, explicitando 

as suas particularidades e a sua influência no funcionamento da via. Posteriormente, é abordado o 

sistema de sinalização rodoviária, distinguindo os vários tipos de sinalização vertical e de marcação 

rodoviária. Finalmente, é analisado o efeito deste sistema sobre a mobilidade e a segurança do tráfego 

no espaço urbano. 

Por sua vez, no terceiro capítulo é apresentada uma breve exposição do enquadramento normativo 

e regulamentar da sinalização rodoviária em vigor actualmente em Portugal. Para tal, é feita uma 

sistematização da situação nacional da aplicação da sinalização para o caso geral, com especial ênfase 

nos casos aplicáveis às zonas urbanas. Seguidamente, é apresentada uma síntese da situação em quatro 

países europeus, com a análise em específico das práticas relativas ao meio urbano. Destes casos, são 

destacadas as soluções inovadoras relativamente às práticas nacionais.  

No quarto capítulo são apresentadas duas abordagens distintas da utilização da sinalização no 

espaço urbano, baseadas em casos internacionais. Estes dois exemplos, a Zona 30 e o Espaço Partilhado, 

representam duas visões divergentes do papel da sinalização na regulação do tráfego rodoviário. Os 

respectivos efeitos na mobilidade e na segurança são igualmente analisados através da apresentação 

dos resultados obtidos em situações reais. 

Com base na informação recolhida nos capítulos anteriores e na aplicação da abordagem já descrita, 

o quinto capítulo expõe a análise de casos de estudo em contexto real, procurando diagnosticar os 

principais problemas existentes relacionados com a sinalização, detectados a partir da aplicação de um 

conjunto de indicadores. A partir desta análise, são definidas algumas recomendações para cada um dos 

casos com vista à melhoria do sistema de sinalização, de forma a mitigar as situações detectadas. 

Finalmente, o sexto capítulo apresenta as conclusões gerais resultantes do estudo desenvolvido, 

bem como algumas recomendações relacionadas com a aplicação de sinalização em contexto urbano. 

Este capítulo termina enunciando os pontos a desenvolver em trabalhos futuros. 
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2. Aspectos da sinalização rodoviária em meio urbano 

2.1 Generalidades 

A rede viária de um qualquer território, seja ele parte de uma zona urbana, suburbana ou rural, 

procura sempre atender a duas funções fundamentais, indissociáveis e inversamente proporcionais 

entre si: a função mobilidade e a função acessibilidade. A primeira diz respeito à deslocação dos fluxos 

de pessoas e de bens, garantindo uma velocidade e uma capacidade de escoamento adequadas. Já a 

segunda função caracteriza a possibilidade de aceder ao território e às diversas actividades que 

marginam a via.  

Qualquer via rodoviária deverá garantir o cumprimento destas duas funções básicas em condições 

adequadas de segurança e de conforto para os utilizadores. Regra geral, a segurança rodoviária resulta 

da conjugação dos papéis desempenhados pelos elementos dos sistemas de tráfego, nomeadamente o 

utente, o ambiente rodoviário e o veículo. Apesar de o utente, por si só, constituir o elemento de maior 

intervenção na ocorrência de acidentes, o ambiente rodoviário é também bastante relevante, 

influenciando o nível de segurança quer de forma directa, quer condicionando o comportamento dos 

próprios utentes (Gomes, 2004). A Figura 2.1 comprova o elevado peso relativo dos utentes (na figura, 

representados pelo condutor) quanto à influência sobre a sinistralidade rodoviária. A mesma figura 

evidencia ainda a importância da interacção entre a via e o condutor na ocorrência de acidentes, 

originada principalmente por erros de reconhecimento e de decisão induzidos pelas características da 

via (InIR, 2010a).   

 

Figura 2.1 – Influência dos elementos do tráfego na sinistralidade (InIR, 2010a). 

A preponderância do factor humano como causa da maioria dos acidentes rodoviários não significa 

que a prevenção da sinistralidade deverá actuar exclusivamente sobre este elemento. A modificação dos 

comportamentos dos utentes é bastante lenta e implica uma abordagem progressiva, contrariamente às 

alterações levadas a cabo no ambiente rodoviário, que geralmente são mais rápidas, menos complexas 

e que produzem resultados mais imediatos
1
 (PIARC, 2003). A sinalização rodoviária, que é parte 

integrante do ambiente viário, influencia de forma determinante o comportamento humano, pelo que 

constitui um factor fundamental para o bom funcionamento da rede viária. 

 

 

                                                           
1 Em Portugal, o Plano Nacional de Prevenção Rodoviária de 2003 previa uma redução das vítimas mortais e dos feridos graves na 

ordem dos 60% até 2010, relativamente ao período de 1998-2000, nos sinistros envolvendo peões, veículos de duas rodas a motor 

e acidentados dentro das localidades (MAI, 2003).   
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2.2 Caracterização do meio urbano 

Os meios urbano e rural distinguem-se fundamentalmente pela diversidade de funções que os 

solicitam e pela variedade de tipos de tráfego que geram e que os atravessa. Embora as redes viárias 

tenham de obedecer aos mesmos princípios gerais quanto à concepção e quanto às características 

estruturais, construtivas e funcionais da estrada, independentemente da sua situação em espaço rural 

ou urbano, a adequação à envolvente e ao tipo de utilizadores leva a diferenças significativas ao nível do 

projecto entre uma via rural e uma via urbana (Safety Net, 2009).  

No caso dos espaços rurais, as vias rodoviárias servem essencialmente o tráfego de veículos 

motorizados, tendo como principal objectivo o de garantir um movimento seguro, rápido e eficiente de 

pessoas e de bens (Safety Net, 2009). No meio rural, a envolvente não exerce sobre a via uma influência 

tão determinante como no espaço urbano, encontrando-se esta numa situação de relativo isolamento 

em relação ao espaço circundante. Estas vias, dependendo da sua classificação e da capacidade 

permitida, poderão ter características funcionais diversas, nomeadamente quanto ao número de vias de 

trânsito, segregação de sentidos e restrição dos acessos. Contudo, a homogeneidade e a baixa 

densidade do tráfego, bem como a quase inexistência de solicitações por parte da envolvente, leva a 

importantes distinções ao nível dos elementos constitutivos da via e das características de operação do 

movimento (como a velocidade, por exemplo) relativamente a uma situação em contexto urbano. 

Já as vias urbanas, vulgarmente alinhadas com os edifícios, com os equipamentos e com os espaços 

públicos, abrangem uma maior variedade de funções que as estradas em meio rural. Numa área urbana, 

a via terá necessariamente que acautelar uma maior densidade e heterogeneidade quer do tráfego, 

quer da multiplicidade de funções da sua zona envolvente, respondendo às necessidades e solicitações 

de um variado conjunto de utilizadores em diferentes modos de transporte, promovendo uma 

integração o mais harmoniosa possível entre o tráfego e as actividades envolventes (Safety Net, 2009). 

 Em primeiro lugar, a via urbana garante a o movimento do tráfego rodoviário, assegurando, tal 

como no meio rural, a circulação de atravessamento. Além disso, este tipo de tráfego tem no espaço 

urbano como particularidade a grande importância das circulações de acesso local à envolvente à via, 

com uma função marcadamente residencial e comercial, e dos transportes colectivos. A via urbana 

permite ainda a circulação do tráfego pedonal e do tráfego ciclável, praticamente inexistentes nas zonas 

rurais. 

A multiplicidade de actividades exercidas na área envolvente à via urbana, nomeadamente a 

residência, o comércio e os serviços, justifica ainda a necessidade de garantir um conjunto de funções 

relacionadas com a estadia de pessoas e de bens, tais como o estacionamento, as operações de carga e 

descarga, as paragens de transportes colectivos e a própria estadia pedonal. O cumprimento destes dois 

conjuntos de funções (de circulação e de estadia) é passível de criar conflitos, gerando frequentemente 

perdas de eficiência e diminuição da segurança, o que confere à gestão da rede viária em meio urbano 

uma especial complexidade. 

A importância relativa das funções de estadia e de circulação e, dentro desta, da circulação dos 

diferentes modos, depende necessariamente da hierarquia da via em questão. O nível hierárquico da via 

urbana é, ele próprio, determinante para a legibilidade e eficácia do sistema de sinalização rodoviária. 

A rede viária urbana engloba uma rede primária e uma rede secundária, ou rede secundária de 

arruamentos. Por sua vez, compõem a rede primária as vias colectoras, ou arteriais (vias urbanas de 

nível 1), e as vias distribuidoras principais (vias urbanas de nível 2). As vias colectoras, de faixa de 

rodagem única ou com dupla faixa de rodagem, servem de vias de penetração ou de circulares da 
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aglomeração urbana, apresentando um regime de tráfego semelhante ao existente fora das localidades. 

Esta rede assegura os principais atravessamentos da área urbana, bem como os percursos mais longos 

no seu interior. O estacionamento, o acesso directo à envolvente e a circulação pedonal e de 

velocípedes não são, por regra, permitidos (Roque, 2005a). Já as vias distribuidoras principais incluem as 

avenidas e os arruamentos estruturantes do sistema urbano, assegurando a distribuição dos maiores 

fluxos de tráfego, bem como dos percursos médios e do acesso à rede de nível 1. O estacionamento é 

permitido em situações muito específicas e sujeito a fortes restrições. A circulação de peões e de 

velocípedes só ocorre em condições de segregação relativamente ao tráfego motorizado. O acesso à 

envolvente é também fortemente condicionado (Roque, 2005a). 

A rede secundária é composta pelas vias distribuidoras locais e pelas vias de acesso local. As vias 

distribuidoras locais (vias urbanas de nível 3) são arruamentos com funções colectoras e distribuidoras, 

assegurando a distribuição local e o encaminhamento dos fluxos de tráfego para as vias de nível 

superior (Roque, 2005a). Os acessos e o estacionamento são livres, apenas limitados às restrições 

funcionais, e o tráfego pedonal e ciclável realiza-se em condições de segregação relativamente à 

circulação motorizada. As vias de acesso local (vias urbanas de nível 4) correspondem aos arruamentos 

de zona residencial com funções de acessibilidade, garantindo o acesso ao edificado (Roque, 2005a). A 

circulação pedonal efectua-se neste tipo de vias em condições privilegiadas, sendo o tráfego motorizado 

de baixa densidade. 

2.3 Utentes da via urbana 

A via urbana, ao contrário da generalidade das vias em espaço rural, tem a particularidade de servir 

um conjunto diversificado de utentes em diferentes modos. A interacção entre as diferentes circulações 

(pedonal, ciclável e rodoviária) gera conflitos que explicam a especial complexidade do planeamento 

viário em espaço urbano. 

2.3.1 Tráfego pedonal 

A rede viária urbana, sobretudo a de acesso local, tem como um dos seus principais objectivos o de 

garantir a deslocação dos fluxos de peões em condições de segurança. Para além disso, um qualquer 

arruamento num aglomerado urbano assegura igualmente a existência de um espaço vital mínimo que 

permita a realização de um conjunto de actividades sociais, comerciais ou de lazer que não implicam 

necessariamente qualquer deslocação (Seco et al., 2008). 

O peão é, de todos os utilizadores da via urbana, aquele que apresenta uma maior vulnerabilidade 

face aos restantes modos de transporte, dado não apresentar qualquer tipo de protecção exterior, o 

que origina consequências de maior gravidade sempre que ocorre uma colisão com veículos. As 

distâncias percorridas pelos peões são normalmente limitadas face às dos veículos motorizados e dos 

velocípedes, não ultrapassando habitualmente algumas centenas de metros ou poucos quilómetros – 

caminhar é o modo de locomoção mais utilizado para distâncias até 1,5 a 2 quilómetros em meio 

urbano (Marques, 2005). A velocidade do movimento pedonal é significativamente mais reduzida que a 

dos restantes modos, variando entre um mínimo de aproximadamente 0,75 m/s e um máximo de 2,4 

m/s, considerando-se um valor médio de 1,2 m/s (TRB, 2000). A circulação pedonal tem ainda a 

particularidade de se efectuar sobretudo durante o período diurno. 

Os peões não formam um conjunto homogéneo, existindo importantes factores de diferenciação 

quanto à forma como se deslocam, orientam e avaliam os riscos. De facto, existem grupos especiais, 
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particularmente vulneráveis em termos de protecção e de segurança, nos quais se destacam as crianças, 

os idosos e os peões com mobilidade reduzida (Seco et al., 2008). 

As crianças, para além de apresentarem uma reduzida estatura face à altura do mobiliário urbano e 

aos próprios veículos, apresentam capacidades cognitivas e sensoriais insuficientemente desenvolvidas 

para lidar com a complexidade do tráfego rodoviário. Esta limitação traduz-se na incapacidade de avaliar 

e determinar a distância e velocidade de um veículo em aproximação, no maior tempo de reacção face a 

uma situação de perigo potencial e na facilidade de distracção e imprevisibilidade do comportamento 

(Seco et al., 2008). 

Os idosos apresentam geralmente dificuldades ao nível da locomoção devidas à perda de 

capacidades físicas, o que leva a um movimento mais lento, com piores reflexos e com maiores tempos 

de decisão e de reacção (Marques, 2005). O enfraquecimento das capacidades sensoriais, de memória e 

de raciocínio dificulta a compreensão do ambiente rodoviário, podendo gerar situações de risco (Seco et 

al., 2008). 

Os peões com mobilidade reduzida apresentam problemas sobretudo quanto à velocidade reduzida 

da marcha e quanto à capacidade limitada de percepção da envolvente, nos casos em que existam 

problemas sensoriais, como falta de visão ou de audição. Nos casos em que o peão necessite de recorrer 

a equipamentos para se deslocar (como cadeiras de rodas, por exemplo), é necessário mais espaço para 

possibilitar a locomoção em condições minimamente seguras e confortáveis (Seco et al., 2008).  

As principais situações de conflito com os veículos motorizados e com os velocípedes ocorrem 

sobretudo nas travessias de peões, e advêm normalmente de problemas relacionados com a sua 

identificação por parte do condutor do veículo e com o seu posicionamento (quando o peão realiza o 

atravessamento da faixa de rodagem num local não assinalado). Os casos de redução da área circulável 

para peões, forçando à sua locomoção na via de trânsito, também poderão gerar situações de risco. 

2.3.2 Tráfego ciclável 

Os utilizadores da bicicleta em contexto urbano podem ser associados a três grupos distintos, 

consoante o motivo da deslocação: circulações diárias, circulações desportivas e circulações recreativas. 

As circulações diárias ocorrem sobretudo nas deslocações casa-trabalho, casa-escola e nos sentidos 

contrários, podendo ainda surgir associadas a outro tipo de motivos ocasionais, como deslocações a 

zonas comerciais ou de lazer (como idas ao cinema ou à biblioteca, por exemplo). Independentemente 

de os trajectos serem percorridos exclusivamente através de bicicleta ou com a combinação de bicicleta 

e uso de transportes públicos, estas deslocações ocorrem geralmente em exclusivo nas áreas urbanas e 

suburbanas (CERTU, 2007a). 

Os utilizadores diários da bicicleta em meio urbano são geralmente mais experientes, deslocando-se 

a uma velocidade mais elevada e seguindo um trajecto o mais directo possível, que poderá incluir 

trechos em pistas segregadas ou juntamente com o restante tráfego. Este tipo de utilizador raramente 

utiliza as vias exclusivamente destinadas ao trânsito de velocípedes. 

Já as circulações com fins desportivos ou recreativos envolvem normalmente a deslocação a áreas 

especialmente destinadas a actividades de lazer, podendo também incluir a saída da área urbana. Estas 

circulações dão-se quase exclusivamente em vias próprias, devidamente segregadas do restante tráfego, 

efectuando-se a uma velocidade mais reduzida (CERTU, 2007a). 

É sobretudo quando a circulação deste tipo de utilizadores se efectua de forma não segregada 

relativamente aos restantes tipos de tráfego que surgem as principais situações de conflito com os 

veículos motorizados. Estes casos decorrem normalmente da diferença de velocidades praticada entre 

os dois tipos de veículos, bem como do maior volume do fluxo de tráfego motorizado e da fraca 
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visibilidade dos velocípedes. Naturalmente que os acidentes resultantes da colisão entre um velocípede 

e um veículo motorizado originam consequências mais gravosas para o ciclista (CERTU, 2007a).  

Estas situações de conflito ocorrem, na maior parte dos casos, em situações de viragem do veículo 

motorizado à esquerda (para velocípedes que se apresentam no sentido contrário) e à direita (para 

ciclistas que se desloquem no mesmo sentido), e de viragem do velocípede à esquerda (conflito com 

veículos que se desloquem em ambos os sentidos). As rotundas constituem locais de especial risco para 

o ciclista, devido à especificidade das regras de prioridade e à fraca visibilidade dos velocípedes. Outras 

situações de conflito derivam das manobras de estacionamento e da abertura de portas de carros (que 

atingem o velocípede) (CERTU, 2006a). Uma vez que, não raras vezes, a circulação ciclável ocorre nos 

corredores destinados a transporte público, são muito frequentes as situações de risco para o ciclista 

resultantes da saída de autocarros das paragens (CERTU, 2007a).  

2.3.3 Tráfego motorizado 

O tráfego motorizado é composto por uma grande variedade de veículos, incluindo motociclos, 

veículos ligeiros e veículos pesados. Estas duas últimas categorias de veículos podem ainda ser 

agrupados, consoante a sua função, em veículos de transporte privado, veículos de transporte público – 

táxis, no caso do transporte individual, e autocarros, no caso do transporte colectivo – e veículos de 

transporte de mercadorias. 

Os transportes públicos colectivos, devido à função por si prestada, formam um grupo sensível na 

relação com o restante tráfego, surgindo frequentemente a necessidade de lhes conferir prioridade e 

até de os segregar da restante circulação. Já os veículos de transporte de mercadorias, que realizam a 

distribuição de bens e produtos, apresentam condicionalismos (quer espaciais, quer temporais) quanto 

ao acesso e estacionamento, não apenas nos centros de produção e de distribuição, mas também nas 

zonas comerciais e de actividade hoteleira (Marques, 2005). Para além destes casos, há ainda a referir a 

situação dos veículos de emergência, que pelas características muito específicas da sua função se 

encontram sujeitos a um regime especial quanto à operação e quanto à acessibilidade.  

Além dos casos já referidos anteriormente, a circulação motorizada no meio urbano gera ainda 

conflitos que surgem na interacção entre diferentes fluxos compostos unicamente por veículos deste 

tipo. Os locais onde mais frequentemente surge este tipo de situações são as intersecções entre vias, 

desde os entroncamentos e cruzamentos prioritários até às intersecções semaforizadas e às rotundas. 

Os conflitos gerados nas intersecções são tanto mais importantes quanto maior for a diferença entre as 

velocidades e os volumes dos fluxos de tráfego que se entrecruzam e menor for a visibilidade e 

legibilidade da intersecção (Marques, 2005).  

2.4 O sistema de sinalização rodoviária 

O condutor utiliza sobretudo informação visual para se orientar, para conduzir e controlar o veículo 

e para assegurar a sua segurança e a dos restantes utentes da via. A sinalização rodoviária é, no seu 

conjunto, uma componente fundamental da informação visual recebida quer pelos condutores, quer 

pelos próprios peões (Gomes, 2004).  

A sinalização tem como principal função a regulação do trânsito, contribuindo para a legibilidade da 

via pelos seus utentes. A legibilidade de uma via consiste na capacidade dessa via e da sua envolvente 

para transmitirem aos utentes uma imagem correcta, fácil e rapidamente compreensível da sua 

natureza e do seu tipo de utilização, dos movimentos prováveis ou possíveis dos restantes utentes e do 

comportamento a adoptar durante o seu percurso (Roque, 2005a).  
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Uma boa legibilidade é fundamental para a adaptação do comportamento geral dos utentes às suas 

características, bem como para a adequada e atempada antecipação de eventuais ocorrências na via, 

contribuindo para diminuir o risco de acidentes. Uma sinalização correcta contribui significativamente 

para a legibilidade da via, embora não a garanta por si só, pois deverá ser, antes de tudo, adequada ao 

nível hierárquico da via e coerente com o respectivo ambiente (Roque, 2005a). 

Uma sinalização eficaz deve preencher o seguinte conjunto de critérios (InIR, 2010a): 

• Uniformidade, de forma a ser facilmente compreendida por todos os utentes; 

• Homogeneidade, para que, em condições idênticas, o condutor encontre sinais com a mesma 

valência e dimensão, colocados segundo as mesmas regras; 

• Simplicidade, garantindo um adequado tempo de percepção e de compreensão pelo utente das 

regras veiculadas; 

• Continuidade da informação transmitida, no caso da sinalização de orientação; 

• Coerência com a prática e com as regras de circulação, assegurando a sua credibilidade. 

Em Portugal, a sinalização rodoviária encontra-se regulamentada pelo Regulamento de Sinalização 

do Trânsito
2
 (RST, daqui para a frente), no qual são definidos os tipos de sinalização existentes e o 

traçado e significado dos sinais legalmente permitidos na via pública. Este regulamento inclui ainda 

algumas regras técnicas orientadoras para a aplicação da sinalização. Por sua vez, o RST segue o 

estabelecido pela Convenção de Viena, um acordo internacional que visa a uniformização da sinalização 

rodoviária e do qual Portugal é signatário. 

De acordo com este regulamento, a sinalização do trânsito compreende a sinalização vertical, a 

marcação rodoviária, a sinalização luminosa, a sinalização temporária, os sinais dos agentes reguladores 

do trânsito e os sinais dos condutores. Neste estudo, só serão abordadas as três primeiras categorias, 

embora a sinalização luminosa apenas seja analisada em termos de colocação e de adequação do 

equipamento, e não em termos de funcionamento do sistema. Refira-se contudo que a sinalização 

temporária se encontra regulada pelo Manual de Sinalização Temporária da JAE. 

2.4.1 Sinalização vertical 

O sistema de sinalização vertical é constituído por dispositivos que são colocados lateralmente ou 

superiormente à via, com suportes adequados a cada caso. Este tipo de sinalização tem como objectivo 

avisar, informar e orientar os condutores para as características e condicionalismos da via em locais 

próximos, bem como para situações que possam ser relevantes para o percurso a efectuar pelos 

utentes.  

Os critérios dimensionais e cromáticos a respeitar pelos sinais verticais são definidos pela Norma de 

Sinalização Vertical (NSV), elaborada pela JAE e editada apenas em suporte digital. Esta norma tem 

cobertura legal do RST (Roque, 2004). 

De acordo com este regulamento, o sistema de sinalização vertical inclui os seguintes grupos de 

sinais: 

 

 

                                                           
2 Decreto Regulamentar nº 22-A/98 de 1 de Outubro, posteriormente alterado pelo Decreto Regulamentar nº 41/2002 

de 20 de Agosto. 
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a) Sinais de perigo 

Os sinais de perigo (ver Figura 2.2) indicam a existência ou a possibilidade de ocorrerem condições 

particularmente perigosas para o trânsito e dificilmente percepcionadas pelo condutor num 

determinado local da via pública, impondo especial atenção e prudência. A utilização deste tipo de sinais 

deve ser limitada ao mínimo exigível, atendendo a que a sua colocação indiscriminada incrementa o 

desrespeito pela globalidade da sinalização (Roque, 2004). 

 

 

Figura 2.2 – Sinais de perigo (DGV, 2003). 

b) Sinais de regulamentação 

Os sinais de regulamentação transmitem aos utentes a existência de situações de obrigação, de 

restrição ou de proibição especial de determinados comportamentos. Este grupo abrange um vasto 

número de sinais, que se distribuem por várias subcategorias. 

Os sinais de cedência de passagem (ver Figura 2.3) informam atempadamente os condutores da 

existência de uma intersecção (cruzamentos, entroncamentos ou rotundas) ou de uma passagem 

estreita, indicando ainda qual o regime de prioridade aplicável (Roque, 2004). 

 

Figura 2.3 – Sinais de cedência de passagem (DGV, 2003). 

Os sinais de proibição (ver Figura 2.4) transmitem aos utentes a interdição de determinados 

comportamentos em locais da via passíveis de oferecer perigo para a circulação ou onde esta se 

encontra sujeita a restrições especiais (Roque, 2005a). 

 

Figura 2.4 – Sinais de proibição (DGV, 2003). 

Os sinais de obrigação (ver Figura 2.5) informam os utentes da imposição de determinados 

comportamentos (Roque, 2005b). 

 

Figura 2.5 – Sinais de obrigação (DGV, 2003). 

Os sinais de prescrição específica transmitem aos utentes a imposição ou a proibição de 

determinados comportamentos em situações especiais. Este grupo abrange os sinais de selecção de 

vias, de afectação de vias e de zona. Os sinais de selecção de vias (ver Figura 2.6) indicam ao condutor 

qual a via de trânsito a utilizar para seguir um determinado destino (Roque, 2004). 
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Figura 2.6 – Sinais de selecção de vias (DGV, 2003). 

Os sinais de afectação de vias (ver Figura 2.7) transmitem a aplicação de prescrições a uma ou mais 

vias de trânsito. 

    

Figura 2.7 – Sinais de afectação de vias (DGV, 2003). 

Os sinais de zona (ver Figura 2.8) utilizam-se exclusivamente dentro de localidades e pretendem 

indicar a entrada numa zona, ou seja, numa área ordenada constituída por um conjunto de vias públicas 

às quais são aplicáveis todas as prescrições ou indicações inscritas no sinal (Roque, 2005a). 

         

Figura 2.8 – Sinais de zona (DGV, 2003). 

c) Sinais de indicação 

A sinalização de indicação inclui um grupo bastante amplo de sinais, que também se subdividem em 

várias categorias, consoante a respectiva função. O objectivo geral destes sinais é a transmissão aos 

utentes de indicações úteis que muitas vezes não estão relacionadas com o processo de condução ou 

com a via propriamente dita. Este grupo compreende os sinais de informação, de pré-sinalização, de 

direcção, de confirmação, de identificação de localidades, os sinais complementares e os painéis 

adicionais. 

Os sinais de informação (ver Figura 2.9) destinam-se a dar indicações ao utente acerca da existência 

de locais ou de serviços com interesse ou para dar outras informações úteis, geralmente relacionadas 

com a condução. A sinalização associada a locais e a serviços de interesse encontra-se regulada pela 

Norma de Sinalização Turística (NST) da JAE. Frequentemente, estes sinais incluem também informação 

acerca da distância a que se encontram esses locais ou serviços, bem como da direcção a tomar para 

lhes aceder (Roque, 2004). 

 

Figura 2.9 – Sinais de informação (DGV, 2003). 
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Os sinais de pré-sinalização e os sinais de direcção (ver Figura 2.10) informam acerca dos destinos 

correspondentes a cada saída numa intersecção, correspondendo a diferentes graus de aproximação 

relativamente do local da separação das direcções (os sinais de direcção são colocados na própria 

intersecção). Já os sinais de confirmação (ver Figura 2.10) são utilizados para identificar a respectiva via 

e indicar os destinos, com correspondentes distâncias, servidos directa ou indirectamente pelo itinerário 

(Roque, 2005a). Toda esta vasta gama de sinais, juntamente com os sinais de selecção de vias, constitui 

o Sistema Informativo. A aplicação deste sistema em meio rural é regulada pela Norma de Sinalização 

Vertical de Orientação (NSVO) da JAE (Roque, 2004).  

       

Figura 2.10 – Sinais de pré-sinalização (dois primeiros à esquerda), de direcção (dois ao centro) e de confirmação (à direita) 

(DGV, 2003). 

Os sinais de identificação de localidades (ver Figura 2.11) delimitam o início e o fim de um 

aglomerado urbano, assinalando o local onde vigoram as regras específicas para o trânsito dentro de 

localidades. 

   

Figura 2.11 – Sinais de identificação de localidades (DGV, 2003). 

Os sinais complementares e os painéis adicionais (ver Figura 2.12) são, tal como os respectivos 

nomes indicam, utilizados para completar as indicações dadas por outros sinais verticais, com um campo 

de aplicação muito vasto. 

 

Figura 2.12 – Sinais complementares (dois primeiros à esquerda) e de painéis complementares (restantes) (DGV, 2003). 

d) Sinalização de mensagem variável 

A sinalização de mensagem variável aplica-se sobretudo em situações temporárias, por vezes 

extraordinárias, informando o utente da existência momentânea de condições perigosas para o trânsito, 

podendo ainda transmitir obrigações, proibições ou indicações úteis. Este tipo de sinalização é 

transmitido através de equipamentos que exibem sinais de trânsito, símbolos e texto, os quais variam 

em função da informação a transmitir (ver Figura 2.13).  

   

Figura 2.13 – Sinais de mensagem variável (ANSR, 2010). 
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e) Sinalização turístico-cultural 

A sinalização turístico-cultural (ver Figura 2.14) destina-se a transmitir aos utentes indicações acerca 

de locais, imóveis ou conjuntos de imóveis e outros motivos que possuam relevância sob os pontos de 

vista cultural, histórico-patrimonial ou paisagístico (JAE, 1999). Este tipo de sinalização encontra-se 

regulado pela NST da JAE. 

   

Figura 2.14 – Sinais turístico-culturais (DGV, 2003). 

2.4.2 Marcação rodoviária 

As marcas rodoviárias são aplicadas directamente sobre a via e têm como objectivo regular a 

circulação e advertir e orientar os utentes das vias públicas. Este tipo de sinalização define 

inequivocamente as zonas da faixa de rodagem destinadas aos diferentes sentidos de circulação, 

definindo ainda restrições à paragem, ao estacionamento e à circulação de determinado tipo de 

veículos. Em casos específicos, as marcas indicam também o comportamento a seguir pelos utentes (por 

exemplo, restringindo as manobras de mudança de via e de ultrapassagem, ou separando vias de 

trânsito onde são praticadas diferentes velocidades). Com a excepção das marcas reguladoras do 

estacionamento e da paragem de veículos (em cor amarela), as marcas rodoviárias em sinalização 

permanente são sempre em cor branca (Roque, 2004). 

De acordo com o RST, as marcas rodoviárias compreendem as marcas longitudinais, as transversais, 

as reguladoras do estacionamento e da paragem, as orientadoras de sentidos de trânsito, guias, marcas 

diversas e dispositivos retrorreflectores complementares. A configuração e os critérios dimensionais a 

utilizar na aplicação deste tipo de sinalização encontra-se regulado pela Norma de Marcas Rodoviárias 

(NMR) da JAE. 

As marcas longitudinais (ver Figura 2.15) são linhas, contínuas ou descontínuas, apostas na faixa de 

rodagem, tendo como funções a separação dos sentidos ou vias de trânsito. As guias são utilizadas para 

demarcar o limite exterior da faixa de rodagem, permitindo orientar o condutor em condições adversas 

de luminosidade (Gomes, 2004). 

          

Figura 2.15 – Marcas longitudinais (Department for Transport, 2003). 

Já as marcas transversais (ver Figura 2.16) são executadas no sentido da largura da faixa de rodagem, 

podendo ser complementadas por símbolos ou inscrições. Este tipo de marcação é aplicado sobretudo 

nas intersecções e nas travessias de peões ou de ciclistas, como linhas de paragem ou de cedência de 

passagem (InIR, 2010b).  
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Figura 2.16 – Marcas transversais (DGV, 2003). 

As linhas reguladoras do estacionamento e paragem (ver Figura 2.17) são aplicadas geralmente junto 

ao bordo dos passeios, podendo assumir várias configurações consoante a prescrição a aplicar a esse 

lado da via (linhas contínuas, descontínuas, em ziguezague ou delimitando uma área). 

 

    

Figura 2.17 – Marcas reguladoras do estacionamento e paragem (InIR, 2010b). 

As marcas orientadoras de sentidos de trânsito (ver Figura 2.18) incluem as setas de selecção e as 

setas de desvio, tendo como objectivo, respectivamente, a orientação dos sentidos do trânsito nas 

proximidades de intersecções ou a indicação da passagem para uma determinada via de trânsito. Para 

fornecer indicações específicas ou repetir algumas já dadas, podem ainda ser aplicadas, entre outras, as 

raias oblíquas, as listras, as bandas cromáticas ou as marcas de segurança (InIR, 2010b). 

       

Figura 2.18 – Raia oblíqua, seta de selecção e seta de desvio (da esquerda para a direita) (DGV, 2003). 

Os dispositivos retrorreflectores, que incluem os delineadores (ver Figura 2.19) e os marcadores, 

complementam as marcas rodoviárias, permitindo reforçar a sua visibilidade e a dos limites da faixa de 

rodagem em condições adversas. 

         

Figura 2.19 – Dispositivos retrorreflectores (delineadores) (InIR, 2010c). 

2.4.3 Sinalização luminosa 

A sinalização luminosa (ver Figura 2.20), ou semafórica, é geralmente aplicada em intersecções em 

que os volumes de tráfego e os conflitos por ele gerados são elevados e as distâncias de visibilidade 

insuficientes para um controlo por perda de prioridade (Gomes, 2004). As travessias de peões e o 

trânsito de veículos de transporte colectivo de passageiros também podem ser regulados através de 

sinais luminosos. 
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Figura 2.20 – Sinais luminosos (Wikipedia). 

2.5 A influência da sinalização na mobilidade e na segurança  

A sinalização rodoviária, como principal meio de transmissão de informação entre a via e o condutor, 

desempenha um papel fundamental ao nível da segurança e da mobilidade dos utentes. Estas duas 

áreas tendem a ser antagónicas, na medida em que um maior nível de segurança e de protecção do 

utente implica alguma restrição da capacidade de mobilidade dos veículos, sendo o contrário 

igualmente válido. Contudo, é o resultado da conciliação destes dois domínios que resulta na maior ou 

menor eficácia de um sistema de sinalização. 

Habitualmente, a melhoria das condições gerais da sinalização tem impactes positivos sobre a 

redução da sinistralidade. A sinalização tem um papel fundamental ao nível do controlo da velocidade, 

adaptando o seu limite máximo às características da via e à interacção com outros tipos de tráfego, 

como peões e ciclistas, da restrição e proibição de certos tipos de manobras e da indicação da existência 

de condições perigosas.  

A boa colocação dos sinais rodoviários é especialmente importante em alguns pontos 

particularmente sensíveis sob o ponto de vista da segurança, quer devido à sua perigosidade, quer 

devido à exigência da tomada de decisões complexas por parte do condutor. Os exemplos mais 

significativos são as intersecções, as curvas, as lombas e o início do atravessamento de zonas urbanas 

(Gomes, 2004). Num contexto urbano, as travessias de peões e de ciclistas, o controlo dos movimentos 

nas intersecções e de mudança de via de trânsito e a regulação de alguns tipos de manobras (como de 

estacionamento, por exemplo) assumem uma especial importância. 

O sistema de sinalização, ao melhorar as condições de legibilidade da via e ao assegurar a adaptação 

da condução às suas características, pode contribuir para uma melhoria das condições de mobilidade. 

Neste campo, os sinais rodoviários desempenham um papel significativo na regulação da velocidade e 

da ocorrência de constrangimentos no fluxo, separando tipos de tráfego diferentes e minimizando os 

pontos de conflito. O sistema de sinalização deverá ser limitado ao estritamente necessário, não 

restringindo a circulação do tráfego de uma forma desproporcionada.   

A sinalização de orientação é especialmente significativa ao nível da mobilidade, facilitando a 

tomada de decisões e tornando a condução mais eficiente. É por isso fundamental, especialmente em 

meio urbano, a existência de sinais de direcção claros, bem visíveis e homogéneos (CERTU, 2007b).  

De um modo geral, e para cumprir os requisitos que garantem quer uma boa mobilidade quer uma 

sinalização adequada, é essencial que o sistema de sinalização seja bem visível, facilmente 

compreensível, suficiente, simples, coerente e que se encontre correctamente posicionado (CERTU, 

2007b). 
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2.6 Conclusões 

A grande variedade de funções presentes no meio urbano, bem como a diversidade e intensidade do 

tráfego que gera e por que é atravessado, confere uma especial complexidade às redes viárias urbanas, 

quando comparadas com a situação em espaço rural. Desta forma, é especialmente problemático 

conciliar os domínios da segurança e das necessidades de mobilidade dos vários utentes da via em 

contexto urbano.  

A sinalização rodoviária constitui um precioso auxiliar da tarefa de condução, contribuindo para uma 

correcta leitura da via e das suas características por parte do condutor e para a redução e mitigação dos 

pontos de conflito. A correcta colocação dos sinais de trânsito influencia de forma determinante a 

regulação das circulações, a identificação de situações de risco e a restrição de determinados 

comportamentos dos utentes, actuando de forma bastante eficaz na conciliação das funções de 

segurança e de mobilidade. 
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3. Estado da arte da sinalização rodoviária em meio urbano 

3.1 Generalidades 

A sinalização rodoviária em meio urbano não se encontra, em Portugal, regulamentada por 

nenhuma disposição normativa em específico. Todos os documentos emitidos pelos organismos 

encarregues da normalização relativa à rede rodoviária – nomeadamente, a antiga Junta Autónoma de 

Estradas (JAE) – apenas abordam a problemática da sinalização em vias interurbanas, sem atender às 

especificidades do regime de circulação do tráfego em contexto urbano e das características próprias da 

via nestes espaços. O caso da sinalização vertical é ainda mais problemático, uma vez que a JAE nunca 

emitiu qualquer norma que regulamentasse em particular a colocação e a utilização dos sinais de 

trânsito, com excepção da sinalização de orientação. 

Ao nível internacional, o panorama é um pouco diferente. Vários países apresentam disposições 

normativas próprias para a aplicação da sinalização nas aglomerações urbanas, apesar de também ser 

muito comum a existência apenas de indicações e boas práticas de implementação, publicadas em 

formato de manual. É este o caso do Reino Unido. Noutros países, apesar da inexistência de 

regulamentação a nível nacional, várias cidades criaram os seus próprios manuais, prescrevendo 

soluções genéricas baseadas na prática em vigor em todo o país, mas também prescrevendo soluções 

próprias, directamente relacionadas com especificidades locais. A Espanha e a França são exemplos 

deste último caso. 

Em seguida, será apresentada uma sistematização da situação nacional da aplicação da sinalização 

rodoviária para o caso geral, nomeadamente na que é passível de utilização nas aglomerações urbanas, 

sendo analisados não apenas os documentos normativos, mas igualmente alguns manuais de boas 

práticas emitidos nos últimos anos. Posteriormente, será apresentada uma síntese da situação em 

quatro países europeus, para os quais serão analisadas em específico as práticas relativas ao meio 

urbano. Destes casos, serão destacadas as soluções inovadoras relativamente às práticas nacionais.  

Refira-se ainda que o caso das vias urbanas de hierarquia superior (nomeadamente as auto-estradas 

urbanas) e dos respectivos cruzamentos desnivelados não será abordada neste estudo. De facto, a 

elevada densidade do tráfego e o regime de funcionamento destas vias torna-as praticamente 

indistintas das estradas em contexto rural em termos de sinalização, pelo que se considera que a sua 

análise extravasa o âmbito deste trabalho. 

3.2 Contexto nacional 

3.2.1 Enquadramento 

A regulamentação da sinalização e da marcação rodoviária em Portugal encontra-se abrangida, não 

só pelo Código da Estrada
3
 e pelo Regulamento da Sinalização do Trânsito (RST), mas também por 

algumas normas publicadas pela antiga JAE, nomeadamente as já anteriormente referidas Norma de 

Marcas Rodoviárias (NMR), Norma de Sinalização Vertical (NSV), Norma de Sinalização Vertical de 

                                                           
3 Decreto-lei nº 44/2005 de 23 de Fevereiro. 
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Orientação (NSVO), Norma de Sinalização Turística (NST) e Manual de Sinalização Temporária 

(Rodrigues et al., 2008).  

A NSV apenas prevê as características dimensionais e gráficas dos sinais verticais, não abordando o 

seu uso e colocação na via. As restantes normas prescrevem um conjunto de regras de aplicação dos 

sinais verticais e das marcas rodoviárias em várias situações específicas – como intersecções ou troços 

em curva, por exemplo – mas apenas em contexto geral, não prevendo quaisquer orientações para a 

aplicação exclusiva em contexto urbano. 

Mais concretamente, a NMR inclui uma enumeração de todas as marcas rodoviárias legalmente 

previstas a nível nacional, estabelecendo as características dimensionais e visuais que estas deverão 

observar. Para além disso, esta norma apresenta um conjunto de critérios gerais de emprego dos 

diferentes tipos de marcas, referindo também alguns casos concretos de aplicação. Finalmente, são 

ainda abordados aspectos relativos à conservação dos materiais utilizados na marcação rodoviária.   

A NSVO contém a composição e os critérios dimensionais e cromáticos dos sinais constituintes do 

Sistema Informativo, quer nos itinerários principais e complementares, quer nas restantes estradas. Esta 

norma inclui também a hierarquia e as regras de escolha dos destinos a representar nas diversas 

categorias destes sinais. Finalmente, são apresentados os critérios de colocação e de implantação destes 

sinais em diversas situações, nomeadamente em intersecções e em nós de ligação. Por sua vez, a NST 

aborda as características e a utilização dos sinais turístico-culturais, bem como da informação sobre 

locais ou serviços de interesse veiculada pelos sinais de informação ou pelas diversas categorias do 

Sistema Informativo. Note-se que, para o meio urbano, não se encontra definido em norma qualquer 

sistema informativo (Roque, 2005a). 

O Instituto de Infra-Estruturas Rodoviárias (InIR), um dos organismos que sucedeu à JAE na 

fiscalização e supervisão da gestão e exploração da rede rodoviária (o que inclui a emissão de 

disposições normativas e de manuais), tem vindo a desenvolver nos últimos anos um processo de 

revisão e de actualização das normas em vigor, procurando suprir as insuficiências detectadas pela 

prática e expandir o seu âmbito de aplicação. Até à data, já foram emitidas as versões base das 

disposições normativas relativas à sinalização vertical e à marcação rodoviária, englobando as 

características dimensionais e os critérios de utilização e de colocação. As disposições relativas à revisão 

do regime de escolha e hierarquia dos destinos do Sistema Informativo, à sinalização de orientação, de 

rotundas, de nós de ligação e de cruzamentos e entroncamentos também já se encontram nesta fase. 

Note-se que estes documentos não têm ainda valor enquanto normas, apenas servindo como 

instrumentos de orientação técnica. 

Nos últimos anos, o Engenheiro Carlos de Almeida Roque tem vindo a produzir vários documentos 

sobre esta temática, nomeadamente manuais de aplicação da sinalização vertical e das marcas 

rodoviárias, procurando responder às insuficiências da regulamentação em vigor. De entre os vários 

documentos, há a destacar, pelo seu domínio de aplicação, o Manual de Boas Práticas em Sinalização 

Urbana (MBPSU), editado pela Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP). 

3.2.2 Sinalização vertical 

De entre todos os casos de aplicação dos sinais verticais de trânsito previstos em InIR (2010d), InIR 

(2010e) e em Roque (2005a), foi seleccionado um conjunto que corresponde às situações que surgem 

mais frequentemente nas áreas urbanas. Note-se que, independentemente da situação, os sinais devem 

ser colocados de forma a garantir boas condições de legibilidade e a acautelar a normal circulação e a 

segurança dos utentes.  
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Normalmente, a colocação dos sinais de trânsito é efectuada do lado direito da via. A colocação no 

lado esquerdo apenas é admissível para efeitos de repetição do sinal já colocado à direita da via. Em 

áreas urbanas, a distância entre a faixa de rodagem e a extremidade mais próxima do sinal não deverá 

ser inferior a 0,50 metros, salvo casos excepcionais. Por sua vez, a altura de qualquer sinal de trânsito 

colocado em meio urbano não deverá ser inferior a 2,20 metros, salvo situações excepcionais (Roque, 

2005a). 

A distância mínima entre dois sinais ou entre dois grupos de sinais sucessivos deve ser superior a 30 

metros nas estradas urbanas. No caso dos sinais de perigo, a distância aconselhada em relação ao local a 

assinalar não deverá ser inferior a 150 metros. Contudo, e tendo em conta o regime de circulação 

(velocidade inferiores a 50 km/h), a distância adoptada nas zonas urbanas é frequentemente inferior a 

este valor, pelo que é aconselhável a utilização de painéis adicionais indicando a distância efectiva 

(Roque, 2005a). 

a) Troços com traçado problemático 

Os troços com traçado problemático abrangem situações de curvas perigosas, de curvas seguidas de 

contracurvas, de lombas, depressões, subidas e descidas perigosas e de passagens estreitas. Nestes 

casos, deverão ser colocados sinais de perigo (ver Quadro 3.1). 

Quadro 3.1 – Sinalização vertical em troços com traçado problemático (InIR, 2010d; InIR, 2010e; Roque, 2005a; DGV, 2003). 

Situação Sinalização a aplicar Critérios de aplicação 

Curva perigosa 
 

Colocados na aproximação ao local assinalado. 

Curva seguida de 

contracurva  

Lomba/depressão
4
 

 

Subida/descida 

perigosa 
 

Passagem estreita 

 

 

Colocados no sentido que cede a passagem e no sentido 

contrário, respectivamente. 

 

Colocadas no local do estreitamento. 

Obstáculo 
 

Colocado junto do obstáculo, indicando o sentido em que 

deve ser contornado. Muito utilizado no separador central 

das vias de duas faixas de rodagem e nas intersecções com 

ramos de entrada/saída separados. 

                                                           
4 Também se aplica a lombas redutoras de velocidade (LRV), equipamento de uso exclusivamente urbano. Neste caso, o sinal de 

perigo pode ser complementado com um sinal de velocidade recomendada. Numa sequência de várias lombas assinaladas, este 

sinal apenas deverá ser colocado juntamente com o primeiro sinal de perigo. 
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No caso das curvas perigosas, Cardoso (2001) estabelece um conjunto de critérios para a utilização 

destes sinais e das baias direccionais em vias interurbanas de faixa única, em função de uma classe de 

homogeneidade da curva
5
. O Quadro 3.2 reproduz o esquema de sinalização proposto neste documento 

para as curvas pertencentes a cada uma das classes (em que D representa a classe com maior 

perigosidade). 

Quadro 3.2 – Sinalização de curvas em função da classe de homogeneização (adaptado de Roque (2005a)). 

Classe de homogeneidade 

A B C D 

  

  

 
   

 

b) Intersecções 

As intersecções em meio urbano poderão assumir a forma de entroncamentos, de cruzamentos e de 

rotundas (ver Quadro 3.3). Geralmente, estes casos são os mais problemáticos de aplicação de 

sinalização em meio urbano. Refira-se que o tipo mais comum de intersecção nas zonas urbanas, 

sobretudo nas vias de hierarquia secundária, é o das intersecções não prioritárias (reguladas apenas 

pela regra geral de cedência de passagem). Este tipo de intersecções não implica a implantação de 

nenhuma sinalização em particular. As intersecções semaforizadas também são relativamente vulgares, 

sobretudo nas intersecções entre vias de hierarquia superior, ou destas com outras de hierarquia 

inferior. Os nós de ligação apenas surgem em vias interurbanas ou urbanas equiparadas a auto-estradas, 

pelo que não são considerados.  

 

Figura 3.1 – Esquema de sinalização para rotundas urbanas (Roque, 2005a). 

 

                                                           
5 As classes de homogeneidade são definidas em função de critérios relacionados com a redução da velocidade de aproximação à 

curva, com a magnitude de desaceleração necessária para obter esta redução e com um factor de homogeneidade, que relaciona 

o incremento de risco esperado de acidente com uma medida de variação da energia cinética necessária para conduzir ao longo 

da curva (Cardoso, 2001). 
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Quadro 3.3 – Sinalização vertical em intersecções (InIR, 2010d; InIR, 2010e; Roque, 2005a; DGV, 2003). 

Situação Sinalização a aplicar Critérios de aplicação 

Entroncamento

/Cruzamento 

prioritário 

   

Colocados no final da via sem prioridade. 

   

Utilizados nas vias prioritárias e nas intersecções de 

formato geométrico incomum (em ambos os casos, 

colocado sempre na via com prioridade, junto a cada 

intersecção). 

   

  

Colocados na aproximação a um 

cruzamento/entroncamento com uma via sem 

prioridade. 

  

Colocado no final de cada via de entrada, apontando 

para o sentido contrário (em intersecções com ramos 

de entrada e saída separados por ilha triangular). 

  

Colocado no início da ilha triangular que separa os 

ramos de entrada e de saída na intersecção da via sem 

prioridade. 

Entroncamento

/Cruzamento 

semaforizado    

Na aproximação a intersecções onde não é de prever 

pelos condutores a existência de semaforização e em 

locais em que exista controlo de velocidade. 

Rotunda 

  
Colocado na aproximação à rotunda. 

   

Colocados juntos, no final de cada ramo de entrada. 

 

Colocado no final de cada ramo de entrada, apontando 

para o sentido contrário. 

 

Colocado na ilha central da rotunda, frente a cada 

ramo de entrada. 

 

Colocado no início da ilha triangular que separa os 

ramos de entrada e de saída. 

 

O esquema de sinalização preconizado para as rotundas, pelos critérios descritos na tabela anterior, 

encontra-se representado na Figura 3.1. 
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c) Vias sujeitas a restrições de tráfego 

Nas vias que se encontrem sujeitas a restrições de tráfego, por motivo de perigo para a circulação ou 

para atingir uma organização mais eficiente dos diferentes fluxos, deverão ser utilizados sobretudo 

sinais de obrigação e de proibição (ver Quadro 3.4). 

Quadro 3.4 – Sinalização vertical em vias sujeitas a restrições de tráfego (InIR, 2010d; InIR, 2010e; Roque, 2005a; DGV, 2003). 

Situação Sinalização a aplicar Critérios de aplicação 

Via de sentido único 

    

    

Colocados no início da via com sentido único. 

  

Colocados na aproximação ao final das vias 

afluentes da intersecção de onde parte a via 

de sentido único.  

     

  

Colocados no final das vias afluentes da 

intersecção de onde parte a via de sentido 

único. 

  

Colocados no final da via de sentido único, 

caso esta dê lugar a uma via de dois sentidos 

(o sinal de perigo a uma distância 

aproximada).   

Via sem saída para 

veículos 
   

Colocados no início da via sem saída ou na via 

afluente, respectivamente. 

Via com trânsito 

proibido 
  

Colocado no início da via com trânsito 

proibido. 

Via com outro tipo de 

restrições 

    

    

Colocados no início da via/troço de via em 

que se aplica a restrição. 

   

Colocados no final da via/troço de via em que 

se aplica a restrição. 

 

Numa zona urbana com vias de sentido único, poderá ser utilizado o sinal de pré-sinalização da 

Figura 3.2, em que o esquema representado deverá ser adaptado à configuração das vias e ao itinerário 

a descrever (Roque, 2005a).  
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Figura 3.2 – Sinal de pré sinalização de itinerários (DGV, 2003). 

d) Circulação de transportes públicos 

A circulação de transportes públicos na via urbana leva à adopção de algumas prescrições específicas 

em relação à sinalização, nomeadamente no que toca à implementação de vias reservadas e aos 

problemas decorrentes da implantação de paragens de autocarros e de eléctricos (ver Quadro 3.5). 

Quadro 3.5 – Sinalização vertical para a circulação de transportes públicos (InIR, 2010d; InIR, 2010e; Roque, 2005a; DGV, 2003). 

Situação Sinalização a aplicar Critérios de aplicação 

Vias reservadas 

 

 

Colocados no início/fim da via, de modo a 

indicar a sua reserva apenas para o tráfego 

de veículos de transporte público regular de 

passageiros, automóveis de praça e veículos 

prioritários e de polícia.    

Via com circulação de 

eléctricos 
  

Colocado na aproximação a intersecção com 

uma via em que circulam veículos sobre 

carris, nomeadamente eléctricos (excepto 

nas intersecções semaforizadas). 

Paragens de 

autocarros/eléctricos 

   

Colocados junto às paragens de autocarros, 

de eléctricos e de veículos afectos ao 

transporte de crianças, respectivamente. 

 

e) Trânsito pedonal e ciclável 

A circulação de peões e de velocípedes constitui um dos objectos mais relevantes da sinalização em 

meio urbano. Uma correcta utilização e colocação dos sinais reguladores destes tipos de tráfego e da 

sua interacção com o tráfego motorizado é fundamental para a sua segurança. As situações mais 

problemáticas são as travessias de peões e as saídas de ciclistas (ver Quadro 3.6). 
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Quadro 3.6 – Sinalização vertical para o trânsito pedonal e ciclável (InIR, 2010d; InIR, 2010e; Roque, 2005a; DGV, 2003). 

Situação Sinalização a aplicar Critérios de aplicação 

Local frequentado por 

crianças/idosos 

   

Colocados na aproximação a locais 

habitualmente frequentados por crianças 

ou por idosos, respectivamente (como 

escolas, parques de jogos, lares e jardins, 

por exemplo). 

Passagem de peões 

  

Colocado na aproximação a uma 

passagem de peões, em situações em que 

esta não é expectável. 

   

Colocados junto à linha de paragem das 

passagens para peões de nível e 

desniveladas, em rampa e em escadas, 

respectivamente. 

Travessia de peões/Saída 

de ciclistas 
  

Colocados na aproximação a locais de 

travessia de peões (não regulada por 

passagem de peões) e de saída de 

ciclistas, respectivamente. 

Via pedonal/ciclável 
    

    

Colocados no início/fim e nas 

intersecções de pistas obrigatórias para o 

trânsito de peões, de velocípedes e de 

peões e velocípedes, respectivamente. 

 

f) Estacionamento 

O estacionamento dos veículos é uma das principais funções asseguradas pela via urbana. A sua 

regulação é crítica para a eficácia da circulação do tráfego e para a segurança dos utentes (ver Quadro 

3.7).  

Quadro 3.7 – Sinalização vertical para a regulação do estacionamento (InIR, 2010d; InIR, 2010e; Roque, 2005a; DGV, 2003). 

Situação Sinalização a aplicar Critérios de aplicação 

Proibição de 

paragem/estacionamento 

  

Colocado no início de troços da via em que é proibido 

estacionar o veículo. 

  

Colocado no início de troços da via em que é proibido 

estacionar e parar o veículo. 

  

Colocado no final de troço da via em que é proibido 

estacionar/estacionar e parar o veículo. 

Estacionamento autorizado 

  

Colocados junto a locais em que o estacionamento é 

autorizado na via pública ou em parques ao ar livre, 

ou em parques cobertos, respectivamente. Estes 

sinais são frequentemente utilizados juntamente 

com painéis adicionais, indicativos do regime de 

estacionamento. 
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g) Zonas 

As zonas são áreas delimitadas no interior de um aglomerado urbano e compostas por um conjunto 

de vias públicas a que se pretende aplicar uma determinada prescrição. As prescrições ou indicações 

dispostas num sinal de zona são aplicáveis em todas as vias integradas na área a regulamentar (Roque, 

2005a). Estas prescrições estão normalmente relacionadas com o estacionamento, com a limitação da 

velocidade ou com a proibição da circulação de transportes de mercadorias, podendo ser limitadas a 

determinados períodos de tempo a ao pagamento de uma taxa (no caso do estacionamento) (ver 

Quadro 3.8). 

Quadro 3.8 – Sinalização vertical nas zonas (InIR, 2010d; InIR, 2010e; Roque, 2005a; DGV, 2003). 

Situação Sinalização a aplicar Critérios de aplicação 

Entrada de zona 
    

  

Implantados em todas as entradas da 

zona. 

Saída de zona 

   

Implantados em todas as saídas da 

zona. 

 

h) Outras situações 

Finalmente, há ainda que referir a existência de outras situações passíveis de ser reguladas por 

sinalização, nomeadamente em locais com condições perigosas para a condução e em locais ou serviços 

de interesse geral (ver Quadro 3.9). No entanto, a aplicação de sinais neste tipo de situações não é 

muito frequente em meio urbano.  

Quadro 3.9 – Sinalização vertical noutro tipo de situações (InIR, 2010d; InIR, 2010d; Roque, 2005a; DGV, 2003). 

Situação Sinalização a aplicar Critérios de aplicação 

Local com condições 

perigosas 

   

    

   

Colocados na aproximação a locais com 

condições perigosas para a condução. Surgem 

frequentemente associados a sinalização de 

mensagem variável.  

Informações úteis 

   

Colocados junto do acesso aos locais ou serviços 

assinalados. A sua utilização não é muito comum 

nas áreas urbanas. 
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3.2.3 Sinalização vertical de orientação 

A sinalização de orientação, ou seja, a sinalização pertencente ao Sistema Informativo, é utilizada 

nas intersecções ou na sua proximidade. Tal como já foi dito anteriormente, a utilização deste tipo de 

sinais encontra-se regulada apenas pela NSVO da JAE, uma vez que a disposição normativa do InIR que a 

irá actualizar ainda não se encontra concluída. Também (Roque, 2005a) se ocupa deste tipo de 

sinalização. 

A NSVO, elaborada para aplicação ao meio rural, define o Sistema Informativo em dois grandes 

grupos, correspondentes a dois tipos diferentes de vias em que este é aplicado: para os itinerários 

principais e complementares e para as outras estradas. A aplicação desta sinalização em meio urbano 

tem maiores semelhanças com esta última categoria, com excepção das vias de maior hierarquia. 

Apesar disso, a norma prevê ainda adaptações do sistema base para, entre outros casos, áreas 

metropolitanas e centros urbanos não classificados. Esta norma regula ainda a escolha e hierarquia dos 

destinos a utilizar neste tipo de sinalização (JAE, 1992). 

a) Rede primária urbana 

As vias da rede primária urbana utilizam o Sistema Informativo base, comum às estradas 

interurbanas, salvo algumas adaptações. Este sistema é constituído por um sinal de pré-aviso 

simplificado, por um sinal de pré-aviso gráfico, por sinais de selecção de vias, por sinais de direcção e 

por um sinal de confirmação. Em estradas com três ou mais vias de trânsito por sentido, todos estes 

sinais, excepto o segundo, deverão ser colocados em pórtico sobre a via. Na rede primária urbana, o 

sinal de confirmação não tem, regra geral, razão de ser, devido à maior proximidade entre intersecções 

e à maior necessidade de afectar antecipadamente os utentes pelas vias correspondentes aos 

respectivos destinos (a menos que a estrada faça parte da rede nacional classificada, com continuidade 

para fora do aglomerado urbano) (Roque, 2005a). 

No caso concreto das intersecções de nível, o sistema informativo é composto por um sinal de pré-

aviso gráfico, por sinais de direcção e, eventualmente, por um sinal de selecção de vias (lateral, no caso 

de duas vias; em pórtico, para três ou mais). Estes sinais encontram-se representados no Quadro 3.10, 

com indicação dos critérios de utilização a aplicar. 

No caso dos sinais de direcção, poderão ser utilizados os sinais de indicação de âmbito urbano, 

previstos no RST, no lugar dos sinais concebidos para a aplicação em estradas interurbanas – estes 

últimos sinais, representados na penúltima linha da tabela anterior, são vulgarmente designados por 

setas de selecção. Os sinais de indicação de âmbito urbano, exemplificados na última linha, são 

colocados na via afluente à intersecção, imediatamente antes desta, e nunca junto às saídas neles 

representadas. Este facto deve-se à indicação dos destinos sobre o itinerário, para além dos destinos de 

saída, ao contrário do que acontece com as setas de direcção. A única excepção são as rotundas, em que 

os sinais de indicação de âmbito urbano são colocados do mesmo modo que as setas de direcção 

(Roque, 2005a). 
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Quadro 3.10 – Sinalização de orientação em intersecções de nível da rede primária urbana (Roque, 2005a; JAE, 1992; DGV, 

2003). 

Sinalização Critérios de aplicação 

 

Colocado a uma distância da intersecção compreendida entre 150 e 

500 metros. 

 

Colocado a uma distância da intersecção até 150 metros.  

  

 

Colocados na intersecção, junto à saída correspondente, com o 

máximo de dois destinos por sinal e de quatro setas por suporte (de 

cima para baixo, primeiro as setas esquerdas e depois as direitas). 

 

Colocados na via afluente à intersecção, imediatamente antes desta, 

com o máximo de seis sinais em cada suporte (de cima para baixo, 

primeiro os sinais com setas em frente, depois para a esquerda e 

finalmente para a direita). 

 

b) Rede secundária urbana 

No caso das vias da rede secundária de arruamentos, o sistema informativo inclui um sinal de pré-

aviso e sinais de direcção. O sinal de pré-aviso é de âmbito urbano (semelhante aos sinais de indicação 

de âmbito urbano, mas com as setas dos destinos de saída inclinadas a 45º) nos entroncamentos e 

cruzamentos e gráfico nas rotundas. No caso das vias de acesso local, o sinal de pré-aviso poderá ser 

dispensado. Já os sinais de direcção são sempre de indicação de âmbito urbano (Roque, 2005a). Estes 

sinais encontram-se representados no Quadro 3.11, com indicação dos critérios de utilização a aplicar. 
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Quadro 3.11 – Sinalização de orientação em intersecções de nível da rede secundária urbana (Roque, 2005a; DGV, 2003). 

Sinalização Critérios de aplicação 

 

Colocado a uma distância do cruzamento/entroncamento compreendida 

entre 50 e 150 metros. 

 

Colocado a uma distância da rotunda compreendida entre 50 e 150 

metros. 

 

Colocados na via afluente à intersecção, imediatamente antes desta, 

com o máximo de seis sinais em cada suporte (de cima para baixo, 

primeiro os sinais com setas em frente, depois para a esquerda e 

finalmente para a direita). 

 

3.2.4 Marcação rodoviária 

Tal como já foi anteriormente referido, a utilização das marcas rodoviárias encontra-se regulada pela 

NMR da JAE, encontrando-se também já disponível a versão base da correspondente disposição 

normativa do InIR. Para além disso, e tal como nos casos anteriores, também Roque (2005a) aborda esta 

temática. 

Em contexto urbano, a utilização da marcação apresenta algumas particularidades. Devido ao regime 

de circulação praticado dentro dos aglomerados urbanos (menor velocidade), as linhas que constituem 

as marcas são geralmente dimensionadas com uma espessura menor que a praticada nas estradas rurais 

(Roque, 2005a). Contudo, nas vias urbanas de circulação a maior velocidade, as marcas deverão assumir 

características semelhantes às das estradas rurais. Por outro lado, numa via urbana são utilizadas mais 

frequentemente as marcas transversais e as marcas reguladoras do estacionamento e da paragem.  

a) Vias de trânsito 

No Quadro 3.12, são apresentados os casos mais comuns de aplicação das marcas rodoviárias na 

regulação das vias de trânsito. 
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Quadro 3.12 – Marcação rodoviária em vias de trânsito (JAE, 1995; InIR, 2010b; Roque, 2005a). 

Situação Marcação a aplicar 

Duas faixas e faixa 

única com mais de 

três vias de trânsito 

- Duas linhas contínuas adjacentes
6
 no eixo da faixa (para faixa única); 

- Linhas descontínuas a separar as vias de trânsito. 

Faixa única com 

três vias de trânsito 

(duas no mesmo 

sentido) 

- Duas linhas contínuas adjacentes
5
 a separar os dois sentidos de trânsito; 

- Linha mista a separar os sentidos (quando a ultrapassagem for permitida para o sentido 

de uma só via); 

- Linha descontínua a separar as vias de trânsito.  

Faixa única com 

duas vias de 

trânsito
7
 

- Linha descontínua no eixo da faixa (nas vias de acesso local, esta marcação pode ser 

dispensada); 

- Linha contínua no eixo da faixa nos troços em que é proibido ultrapassar (curvas e outros 

locais de visibilidade reduzida). Esta linha é precedida de uma linha descontínua de aviso, 

numa extensão igual ou inferior a 42 metros (eventualmente com setas de desvio). 

Passagem de faixa 

única para duas 

faixas 

- Raia oblíqua precedendo e envolvendo a ilha separadora de sentidos, com um 

comprimento mínimo de 25 metros (num arruamento urbano, dispensa-se o 

envolvimento da ilha); 

- Linha contígua no eixo da faixa imediatamente antes da raia oblíqua (numa extensão 

igual ou inferior a 14 metros); 

- Linha descontínua de aviso antes da linha contínua (numa extensão igual ou inferior a 42 

metros). 

Passagem estreita 

- Linha descontínua no troço estreito; 

- Linha mista imediatamente antes do troço estreito; 

- Linha descontínua de aviso antes da linha mista; 

- Eventual colocação de bandas cromáticas. 

Via reversível 
- Delimitada por linhas de sentido reversível e regulada por um sistema de duas luzes 

colocado sobre a via. 

Via reservada para 

transportes 

públicos  

- Separada das restantes vias por linha contínua ou descontínua; 

- Inscrição “BUS” aposta no início da via e repetida após as intersecções. 

 

O esquema de marcação dos corredores de circulação dos transportes públicos é apresentado mais 

detalhadamente na Figura 3.3. 

             

Figura 3.3 – Marcas para corredores de circulação (à esquerda e ao centro) (DGV, 2003) e linha de sentido reversível (à direita) 

(adaptado de Wikipedia). 

                                                           
6 Separadas por 10 cm. 

7 Incluindo arruamentos de um só sentido e duas ou mais vias de trânsito. 
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Nos arruamentos urbanos, ou seja, nas vias urbanas dotadas de passeios sobrelevados, dispensa-se a 

utilização de guias. Contudo, e dependendo da hierarquia da via em questão e da geometria da 

intersecção, poderá admitir-se a colocação de guias em certos casos excepcionais, tais como o contorno 

de ilhas direccionais, de separadores de sentidos e da ilha central de rotundas de entrada no 

aglomerado urbano (Roque, 2005a).    

b) Intersecções 

No Quadro 3.13 e na Figura 3.4, apresentam-se os casos mais comuns de marcação em intersecções. 

Quadro 3.13 – Marcação rodoviária em intersecções (JAE, 1995; InIR, 2010b; Roque, 2005a). 

Situação Marcação a aplicar 

Ramos afluentes 

à intersecção 

- Na aproximação à intersecção, as linhas descontínuas axiais deverão ser substituídas por 

linhas descontínuas de aviso, que por sua vez deverão dar lugar a linhas contínuas; 

- Eventual colocação de setas de direcção em cada uma das vias de trânsito, caso exista mais 

do que uma por sentido (colocação mínima de três setas sucessivas, a última a 5 a 10 metros 

da linha de paragem/cedência de passagem); 

- Raias oblíquas a precederem e envolverem completamente as ilhas direccionais (excepto 

em arruamentos urbanos, em que basta que precedam a ilha); 

- Linha amarela contínua aplicada junto à berma, numa extensão de 5 metros a partir da 

faixa de rodagem transversal; 

- Eventual colocação de bandas cromáticas na aproximação à intersecção (a primeira banda a 

cerca de 30 metros da linha de paragem/cedência de passagem); 

- Eventual colocação de marcadores junto das linhas contínuas e das zonas raiadas. 

Entroncamentos/

cruzamentos 

- Colocação de linha de paragem junto ao final das vias afluentes com sinal de paragem 

obrigatória ou com semáforos (no primeiro caso, colocada de modo a permitir uma visão 

ampla dos outros ramos de saída ao condutor parado antes da linha); 

- Eventual colocação da inscrição “STOP” junto à linha de paragem para vias afluentes com 

sinal de paragem obrigatória; 

- Colocação de linha de cedência de passagem junto ao final de vias afluentes com sinal de 

cedência de passagem, caso o raio de viragem admita uma velocidade de circulação superior 

a 20 km/h; 

- Eventual colocação do símbolo triangular junto à linha de cedência de paragem; 

- Eventual colocação da caixa que impede a paragem de veículos no seu interior em 

cruzamentos ou entroncamentos facilmente congestionáveis (na intersecção geométrica das 

vias afluentes). 

Rotundas 

- Colocação de linha de cedência de paragem, acompanhada do símbolo triangular, em cada 

entrada, no limite do anel de circulação; 

- Eventual aplicação de linha amarela contínua no limite exterior do anel de circulação. 

 

     

       

Figura 3.4 – Linhas de paragem (em cima) e de cedência de passagem (em baixo) (DGV, 2003) e caixa de local congestionável 

(em baixo, à direita) (adaptado de Wikipedia). 
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c) Trânsito pedonal e ciclável 

No Quadro 3.14 apresentam-se as situações mais comuns de marcação rodoviária relacionada com o 

trânsito pedonal e com o trânsito ciclável. 

Quadro 3.14 – Marcação rodoviária para o trânsito pedonal e ciclável (JAE, 1995; InIR, 2010b; Roque, 2005a; DGV, 2003). 

Situação Marcação a aplicar Critérios de aplicação 

Passagem de 

peões 

 

 

 

 

 

- Precedida por uma linha de paragem, a 2 metros, em ambos 

os sentidos; 

- Precedida de uma linha de proibição de estacionamento e 

paragem (linha contínua amarela), junto à berma em ambos os 

sentidos, numa extensão de 5 metros; 

- Em rotunda, as passagens são colocadas sempre nos ramos e 

com um afastamento adequado do anel de circulação; 

- Em cruzamentos ou entroncamentos não semaforizados 

(imagem superior), as passagens das vias secundárias deverão 

ser colocadas a 5 metros da via principal; 

- As passagens de peões reguladas por semáforos (imagem 

inferior) são normalmente constituídas por duas linhas 

transversais; 

- Eventual colocação de bandas cromáticas na aproximação à 

passagem. 

Passagem de 

ciclistas 

 

- Precedida por uma linha de paragem, a 2 metros, em ambos 

os sentidos; 

- Precedida de uma linha de proibição de estacionamento e 

paragem (linha contínua amarela), junto à berma em ambos os 

sentidos, numa extensão de 5 metros; 

- Em rotunda, as passagens são colocadas sempre nos ramos e 

com um afastamento adequado do anel de circulação; 

- Eventual colocação de bandas cromáticas na aproximação à 

passagem. 

 

Nos últimos anos, tem-se generalizado o uso de lombas redutoras de velocidade (LRV) como medida 

redutora de velocidade. Com vista a melhorar a percepção pelo condutor da existência da LRV, uma 

nota técnica emitida pela Direcção-Geral de Viação definiu a aplicação das marcas rodoviárias 

representadas na Figura 3.5 (DGV, 2004). 

    

Figura 3.5 – Marcas para lombas redutoras de velocidade. À direita, marcas aplicadas em LRV associada a passagem de peões 

(DGV, 2004). 



34 
 

d) Estacionamento e paragem 

No Quadro 3.15, são apresentados os casos mais usuais de aplicação das marcas rodoviárias 

reguladoras do estacionamento e da paragem. Note-se, uma vez mais, que estas marcas apresentam 

uma cor amarela. 

Quadro 3.15 – Marcação rodoviária para a regulação do estacionamento e da paragem (JAE, 1995; InIR, 2010b; Roque, 2005a; 

Wikipedia). 

Situação Marcação a aplicar Critérios de aplicação 

Proibição de paragem e 

de estacionamento 
 

- Linha amarela contínua junto ao limite da faixa de 

rodagem ou sobre o bordo do passeio; 

- Aplicada nos ramos dos entroncamentos, cruzamentos e 

rotundas, numa extensão de 5 metros a partir da faixa de 

rodagem transversal; 

- Aplicada numa extensão de 5 metros antes das 

passagens de peões e de ciclistas; 

- Eventual aplicação no limite exterior do anel de 

circulação das rotundas. 

Proibição de 

estacionamento 

 

 

 

 

- Linha amarela descontínua junto ao limite da faixa de 

rodagem ou sobre o bordo do passeio; 

- Também pode ser aplicada linha em ziguezague junto ao 

limite da faixa de rodagem; 

- Linha em ziguezague aplicada nos locais de paragem de 

transportes públicos sem gare, numa extensão de 5 

metros para a frente e 25 metros para trás do sinal 

informativo correspondente. 

Paragem e 

estacionamento para 

cargas e descargas 

 

Colocada nos locais em que é proibida a paragem e o 

estacionamento de qualquer veículo, excepto para 

efectuar cargas e descargas. 

Lugares de 

estacionamento 

 

Delimitados por linhas contínuas ou descontínuas de cor 

branca paralelas, perpendiculares ou oblíquas em relação 

à via, e definindo rectângulos ou paralelogramos. 

 

3.2.5 Sinalização de mensagem variável 

A sinalização de mensagem variável encontra-se enquadrada em Portugal quer pelo RST, quer por 

um documento técnico, a Norma Técnica para a Utilização da Sinalização de Mensagem Variável, 

emitida pela Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária (ANSR). Este tipo de sinalização é utilizado 

em situações de perigo que imponham intervenção urgente, de interrupção de acesso ou impedimento 

de circulação temporários, para a afectação de vias de trânsito ou para divulgar informação sobre 

perturbações excepcionais ou imprevistas da circulação (ANSR, 2010).  
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A sinalização de mensagem variável é exposta através de painéis de mensagem variável (PMV), que 

incluem áreas de apresentação de mensagens simbólicas e, eventualmente, áreas de apresentação de 

mensagens textuais. Estes dispositivos poderão ser colocados lateralmente ou sobre a via (ANSR, 2010). 

Para além destes, existem ainda painéis luminosos de mensagem única (PLMU), que são colocados 

lateralmente à via e que apresentam apenas um único sinal, e sinais luminosos de afectação de vias 

(SLAV), constituídos por sinais luminosos e colocados por cima de cada uma das vias de trânsito. Para 

efeitos do RST, estes dois últimos tipos de dispositivos são incluídos na sinalização luminosa. Os critérios 

de utilização e de colocação destes sinais deverão respeitar os dos restantes sinais de trânsito, 

nomeadamente daqueles que são representados (ANSR, 2010) (ver Figura 3.6). 

 

Figura 3.6 – Dispositivos de sinalização de mensagem variável: PMV à esquerda, PLMU ao centro e SLAV à direita (ANSR, 2010). 

O tipo de mensagem a difundir por estes dispositivos deverá ser o mais simples possível, de 

preferência sem qualquer texto. Mesmo quando há a necessidade de utilizar informação escrita, esta 

deverá ser acompanhada, na medida do possível, de elementos gráficos (isto é, sinais de trânsito ou 

outros símbolos). Este tipo de sinalização recorre normalmente a sinais de perigo, sinais de 

regulamentação ou sinais de informação (nomeadamente aqueles que se referem aos regimes de 

circulação) (ANSR, 2010). 

3.3 Contexto internacional 

3.3.1 Reino Unido 

O Reino Unido é um dos países em que a utilização da sinalização rodoviária em meio urbano se 

encontra mais bem desenvolvida e regulamentada. Os documentos normativos referentes a esta área 

são emitidos pelo Department for Transport (DfT) do Governo Britânico, apesar de nem todos serem 

aplicáveis à totalidade do país (a Escócia e a Irlanda do Norte têm autonomia nalguns assuntos, pelo que 

boa parte das normas apenas se encontram em vigor em Inglaterra e no País de Gales).  

No que concerne às vias em contexto urbano, o DfT emitiu um manual, o Manual for Streets (MfS) 

que engloba as principais directrizes a seguir no projecto e na intervenção em arruamentos de baixa e 

média densidade e em todos os aspectos associados, incluindo a implementação da sinalização 

rodoviária. No que respeita a esta temática, o manual prescreve algumas indicações sucintas e evoca o 

exposto em The Traffic Signs Regulations and General Directions (TSRGD), o documento normativo que 

regula toda a área da sinalização (incluindo a configuração, a colocação e a utilização dos sinais e das 

marcas), e vários capítulos do Traffic Signs Manual, que orienta a aplicação da sinalização em situações 

comuns (Department for Transport, 2007). Por outro lado, o MfS indica que a sinalização vertical de 

orientação deverá seguir o disposto em The Design and Use of Directional Informatory Signs e em 

Traditional Directional Signs (Department for Transport, 2007). 

a) Intersecções 

As regulamentações portuguesa e britânica não diferem muito quanto à aplicação de sinalização em 

cruzamentos e entroncamentos. Já no que respeita às rotundas, as diferenças são substanciais, desde 

logo porque no Reino Unido são claramente distinguidos quatro casos diferentes de rotundas: rotundas 

convencionais (em cima à esquerda, na Figura 3.7), rotundas convencionais semaforizadas, mini-
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rotundas
8
 (em cima à direita, na Figura 3.7) e rotundas duplas (em baixo à esquerda, na Figura 3.7) 

(Department for Transport, 2003). No caso português, considera-se que a sinalização a aplicar na 

rotunda não semaforizada não varia consoante a sua configuração, o que talvez seja explicado pela 

inexistência de rotundas duplas e pelo reduzido número de mini-rotundas, estas últimas recentemente 

introduzidas.  

Note-se que o sinal vertical de obrigação, que em Portugal é utilizado em todo o tipo de rotundas, no 

Reino Unido é colocado apenas junto a mini-rotundas. No caso de a encurvadura do limite exterior da 

rotunda não ser perceptível, ou de simplesmente não existir, o ramo afluente mais próximo deverá ser 

sinalizado com um sinal de cedência de passagem (Department for Transport, 2008). Por sua vez, as 

rotundas duplas poderão constituir uma forma eficaz de lidar com movimentos de viragem em 

intersecções assimétricas ou com significativos movimentos de viragem à direita (Department for 

Transport, 2003). Nalgumas situações, torna-se necessário atribuir a prioridade ao fluxo proveniente de 

um dos ramos da rotunda, quer por o respectivo volume ser significativamente mais elevado que os 

restantes, quer devido ao próprio formato da rotunda. Nestes casos, e caso não seja possível a 

regulação através de sinalização luminosa, o tráfego proveniente do anel da rotunda deverá perder a 

prioridade em relação ao do referido ramo, tal como indicado na Figura 3.7 (em baixo à direita) 

(Department for Transport, 2003).  

 

        

                   

Figura 3.7 – Tipos de rotunda e respectiva sinalização no Reino Unido (Department for Transport, 2003). 

 

 

 

                                                           
8 A instalação de mini-rotundas é aconselhada apenas em zonas com limite máximo de velocidade de 30 milhas/hora (48 km/h, 

aproximadamente) (Department for Transport, 2008).  
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b) Circulação de transportes públicos 

A sinalização relacionada com a circulação de transportes públicos, nomeadamente de autocarros e 

de eléctricos, apresenta algumas diferenças relativamente à situação portuguesa. No Quadro 3.16 

apresentam-se vários exemplos de soluções inovadoras face à prática nacional. 

Quadro 3.16 – Sinalização para a circulação de transportes públicos (Department for Transport, 2008; Department for 

Transport, 2003). 

Situação Sinalização a aplicar 

Corredores de 

circulação 

  

 

Colocados no início ou no final do corredor de circulação 

para autocarros e ciclistas, respectivamente. 

   

Colocados nas vias laterais que intersectam o corredor de 

circulação. 

Marcas 

associadas a 

eléctricos 

 

   

As marcas amarelas (pontos) na figura superior e as marcas 

brancas (traço interrompido) na figura inferior delimitam o 

corredor onde circulam os eléctricos, de modo a traduzir 

para os diversos utentes da via as dimensões reais deste 

tipo de veículos e o espaço ocupado pelo seu movimento. 

As marcas amarelas são colocadas quando este tipo de 

marcação prejudicar a visualização das convencionais. 

 

c) Trânsito pedonal e ciclável 

A regulamentação e a prática de aplicação de sinalização relacionada com o trânsito pedonal e 

ciclável encontra-se bastante mais desenvolvida no Reino Unido que em Portugal. No que diz respeito à 

sinalização das ciclovias, esta diferença nota-se sobretudo ao nível da normalização e dos manuais de 

aplicação, uma vez que em Portugal este campo ainda é vagamente abordado nestes manuais (não 

obstante o evoluir das práticas nos últimos anos). No Quadro 3.17 apresentam-se as principais 

inovações em relação à prática nacional. 
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Quadro 3.17 – Sinalização para o trânsito pedonal e ciclável (Department for Transport, 2008; Department for Transport, 2003). 

Situação Sinalização a aplicar 

Sinais de 

alerta para 

peões 

   

 

 

Colocados junto às passagens de peões que intersectam 

corredores de circulação, ciclovias ou vias de sentido único, de 

modo a alertar os transeuntes. 

Play Street 

   

Uma Play Street é uma via encerrada para o trânsito motorizado 

(excepto para acesso) durante a totalidade ou uma parte do dia, 

permitindo o seu usufruto por parte dos residentes 

(especialmente as crianças) em condições de maior segurança. 

Este sinal deverá ser colocado associado ao de trânsito proibido. 

Zonas 

pedestres   

Colocados nos limites de zonas pedestres, ou seja, zonas 

exclusivas para o tráfego de peões, com excepção de 

determinadas operações (como cargas e descargas), conforme 

sinalizado. 

Passagem 

de peões 

  

As marcas longitudinais em ziguezague são colocadas nos limites 

da faixa de rodagem e ao centro, nas vias de dois sentidos, numa 

extensão que antecede a passagem de peões a determinar 

conforme o caso. Este tipo de marcação, destinada a alertar os 

condutores da aproximação à passagem, só é utilizado na 

ausência de sinalização luminosa. 
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Quadro 3.17 (continuação) – Sinalização para o trânsito pedonal e ciclável (Department for Transport, 2008; Department for 

Transport, 2003). 

Situação Sinalização a aplicar 

Ciclovias 

   

 

Colocados no início de via com trânsito ciclável ou na sua 

intersecção com outras vias (trânsito ciclável sem pista própria, 

no caso do primeiro sinal, e com pista segregada, no caso dos 

restantes). 

 

Colocados no final de via ou pista com trânsito ciclável. O sinal à 

direita deverá ser colocado juntamente com o outro na entrada 

para uma zona em que não é permitida a circulação de bicicletas. 

 

Colocado nas vias que intersectam uma via ou uma pista com 

trânsito ciclável. 

       

Marcação aplicada a pista dedicada ao tráfego ciclável. A 

colocação de pavimento colorido é opcional. 

 

A colocação da linha de paragem avançada para ciclistas 

(prolongamento da pista ciclável à frente das outras pistas, numa 

intersecção semaforizada), permite proteger o tráfego ciclável 

dos outros veículos, criando um espaço reservado. 

 

d) Estacionamento e paragem 

No que diz respeito à sinalização do estacionamento e da paragem dos veículos, a regulamentação 

britânica apresenta vários casos inovadores relativamente à situação portuguesa. De entre os vários 

exemplos, há a destacar os conceitos de clearway e de red route, tal como é demonstrado no Quadro 

3.18. 
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Quadro 3.18 – Sinalização para a regulação do estacionamento e da paragem (Department for Transport, 2008; Department for 

Transport, 2003). 

Situação Sinalização a aplicar 

Proibição de 

estacionamento 

   

   

Colocados no início de um troço em que o 

estacionamento e/ou a paragem para operações de carga 

e descarga se encontram restringidos. 

   

A linha única longitudinal amarela é colocada em locais 

onde o estacionamento seja proibido por períodos 

contínuos inferiores a quatro meses. Para períodos 

superiores, utiliza-se a linha longitudinal dupla.  

 

 

As linhas transversais duplas são colocadas em locais 

onde a paragem para operações de carga e descarga seja 

proibida por períodos contínuos inferiores a quatro 

meses. Para períodos superiores, utilizam-se as linhas 

transversais duplas.  

 

Colocado no início de troços em que o estacionamento é 

proibido durante os períodos de hora de ponta. 

   

Colocados junto a locais em que o estacionamento 

parcial ou totalmente sobre o passeio é permitido. 

Proibição de 

paragem e de 

estacionamento 

      

Colocado junto a locais em que a paragem não seja 

permitida durante um determinado período de tempo. 

 

Colocados no início de um troço em que a paragem se 

encontra restringida em qualquer caso (excepto para 

táxis em serviço ou para veículos especiais para pessoas 

de mobilidade reduzida). Estes troços designam-se por 

red routes e resultam de uma experiência levada a cabo 

em Londres. 

 

A linha única longitudinal vermelha é colocada em red 

routes em que a paragem seja proibida por períodos 

contínuos inferiores a quatro meses. Para períodos 

superiores, utiliza-se a linha longitudinal dupla. 

 

Colocado no início de troços em que a paragem é 

proibida.  
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e) Outras situações 

Para além dos casos apresentados anteriormente, existem várias outras situações inovadoras face à 

prática nacional. O Quadro 3.19 apresenta alguns exemplos, destacando-se a sinalização das lombas 

redutoras de velocidade, cuja aplicação em Portugal é ainda recente e frequentemente insuficiente. 

Quadro 3.19 – Sinalização para outras situações (Department for Transport, 2008; Department for Transport, 2003). 

Situação Sinalização a aplicar 

Zonas 

   

Zona com dispositivos de acalmia de tráfego instalados 

(sinal à esquerda), zona com velocidade máxima restringida 

a 20 milhas/hora (sinal ao centro; ver capítulo 4.2), zona 

adaptada ao conceito de Home Zone (sinal à direita; ver 

capítulo 4.3).  

Lombas 

redutoras de 

velocidade 

   

Marcação a colocar em lombas redutoras de velocidade, 

individuais ou associadas a passagem de peões, 

respectivamente. 

Marca de 

limite de 

velocidade 

 

Marca colocada onde ocorre mudança do limite de 

velocidade, ou como repetidor do estabelecido 

anteriormente em sinal vertical. 

 

f) Sinalização de orientação 

A sinalização de orientação britânica é em tudo semelhante à aplicada em Portugal, apenas diferindo 

na configuração dos sinais de pré-aviso (com a representação simultânea de diversas intersecções num 

mesmo percurso, acompanhada frequentemente de sinais de perigo, de informação ou de proibição – 

ver Figura 3.8) e no código de cores utilizado – verde para vias da rede primária, branco para a rede 

secundária, castanho para atracções turísticas, negro em percursos para veículos pesados, azul para 

ciclovias e branco com bordo vermelho para instalações e estradas militares (Department for Transport, 

1994). 

  

Figura 3.8 – Sinais de orientação britânicos (adaptado de Department for Transport (1994)). 



42 
 

3.3.2 Holanda 

A Holanda é um dos países em que a utilização da sinalização rodoviária tem sido objecto de um 

maior desenvolvimento, com uma constante procura de soluções inovadoras, algumas das quais 

posteriormente aplicadas noutros países da Europa. Esta prática inovadora tem sido motivada não 

apenas pelas especificidades do tráfego rodoviário (fluxos pedonais e cicláveis elevados, por exemplo), 

mas também pela política de segurança rodoviária praticada neste país
9
. A Visão da Segurança 

Sustentável, implementada na última década, preconiza a previsibilidade e legibilidade da via 

relativamente aos seus utilizadores, de modo a reduzir a probabilidade e a gravidade dos sinistros
10

 

(SWOV, 2010a; PIARC, 2003). Naturalmente que a sinalização rodoviária desempenha um importante 

papel a este nível. 

A utilização dos sinais de trânsito encontra-se regulamentada pelo RVV, um documento legal 

equivalente em Portugal ao Código da Estrada. O Governo Holandês publicou uma versão simplificada 

em língua inglesa deste documento – Road Traffic Signs and Regulations in the Netherlands –, que 

aborda as principais regras de utilização da sinalização para o caso geral. O CROW – organismo público 

responsável pela investigação na área das infra-estruturas e do tráfego rodoviário, entre outros 

assuntos – publicou o ASVV, um manual que apresenta orientações para a concepção, construção e 

gestão de estradas em espaço urbano, cuja última versão em língua inglesa data de 1998 (embora exista 

uma versão em holandês mais recente, publicada em 2004). Este manual inclui recomendações a seguir 

na implementação da sinalização rodoviária para vários casos característicos das zonas urbanas, 

nomeadamente os relacionados com intersecções, estacionamento e com o tráfego pedonal e ciclável. 

Não obstante a constante evolução que a sinalização rodoviária, no seu conjunto, tem conhecido ao 

longo das últimas décadas na Holanda, é sobretudo no campo da marcação rodoviária que podem ser 

encontradas mais soluções com carácter inovador relativamente à prática nacional. Em meio urbano, a 

maioria destes casos relaciona-se com os tráfegos pedonal e ciclável, tal como é visível no Quadro 

3.20
11

. 

Uma das particularidades do caso holandês é a especial atenção prestada ao pavimento da via. De 

facto, a superfície da faixa de rodagem é frequentemente utilizada como modo de assinalar zonas 

especialmente perigosas, como as intersecções, ou de induzir determinados comportamentos nos 

condutores, contribuindo nomeadamente para a redução da velocidade. Deste modo, uma alteração no 

pavimento (seja apenas a cor, seja a textura ou mesmo o tipo de materiais que o constituem) contribui 

para delimitar zonas em que se aplicam diferentes regimes de circulação ou afectos a tipos de tráfego 

distintos (CROW, 1998). Este tipo de intervenção surge frequentemente associada à aplicação de 

medidas de acalmia de tráfego (ver Figura 3.9). 

 

 

 

                                                           
9 Foram estabelecidos objectivos ambiciosos em matéria de redução da sinistralidade (redução de 30% dos acidentes com mortos 

até 2007) (SWOV, 2010b).    

10 Ao contrário da Vision Zero praticada na Suécia, esta visão centra a prevenção da sinistralidade, não no comportamento 

humano, mas na concepção da via e dos sistemas que lhe estão associados (SWOV, 2010b). A abordagem sueca preconiza a 

eliminação total dos sinistros com mortos e feridos graves como o único objectivo eticamente defensável numa política de 

segurança rodoviária (Elvik et al., 2009). 

11 A Holanda também tem vindo a implementar soluções inovadoras ao nível da sinalização nas vias rurais, de que são exemplo as 

marcas longitudinais que variam em função do regime de velocidade em vigor (ver Provincie Zeeland).  
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Quadro 3.20 – Sinalização em vigor na Holanda (CROW, 1998). 

Situação Sinalização 

Estacionamento 

 

A linha azul é colocada nos troços em que o 

estacionamento esteja condicionado a um 

máximo temporal e/ou ao pagamento de 

uma tarifa, devidamente explicitados em sinal 

vertical (CROW) (imagem retirada de Flickr). 

Tráfego ciclável 

   

 

 

Exemplo de uma passagem para ciclistas. As 

linhas em traço interrompido delimitam a 

pista ciclável, enquanto que as marcas em 

“dente de tubarão” indicam a cedência de 

passagem pelos veículos que circulam na via 

transversal. 

 

  

 

 

Exemplos de rotundas com presença de 

pistas cicláveis. Na rotunda superior, o 

tráfego ciclável faz-se na faixa de rodagem do 

anel, em pista própria. Já na rotunda inferior, 

processa-se em ciclovia separada da rotunda 

propriamente dita (imagens retiradas de 

Flickr). 

 

 

 

 

 

Tráfego pedonal 
 

 

Exemplos de passagens de peões. No 

exemplo superior, a marca em forma de sinal 

de perigo e o pórtico com sinal vertical são 

colocados em passagens especialmente 

perigosas na proximidade de escolas. A marca 

em forma de ziguezague é colocada antes de 

passagens com um elevado volume de 

tráfego pedonal. No exemplo inferior, figura 

uma passagem convencional. A marca que 

delimita a passagem também se utiliza para 

assinalar lombas ou elevações do pavimento 

(imagens retiradas de Flickr). 
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Figura 3.9 – Exemplos de intervenção através do pavimento em Lelystad, à esquerda, e em Amesterdão, à direita (Flickr). 

Outro domínio em que a Holanda se tem destacado é o da sinalização de mensagem variável. Este 

tipo de sinalização inclui, no caso holandês, os sinais já utilizados em Portugal, designadamente os que 

naquele país se designam por sinais de painel matricial (matrixbord), ou seja, os painéis que são 

colocados sobre cada pista, indicando a sua operacionalidade ou o limite de máximo de velocidade em 

vigor (SWOV, 2008). O uso destes sinais encontra-se mais generalizado na Holanda que em Portugal. Por 

outro lado, são utilizados painéis semelhantes aos painéis de mensagem variável, os DRIP, com linhas de 

texto, que dão informações acerca das condições do tráfego num determinado momento, tais como a 

extensão de filas de trânsito nos diferentes percursos alternativos, o tempo de deslocação até à próxima 

saída ou a existência de trabalhos na via ou outras situações de perigo (SWOV, 2008). Para além disso, 

surgiu nos últimos anos um novo tipo de DRIP, designado por GRIP, o qual permite representações 

esquemáticas e de símbolos gráficos, o que facilita a legibilidade da informação (SWOV, 2008) (ver 

Figura 3.10). 

        

Figura 3.10 – Sinal do tipo DRIP, à esquerda, e do tipo GRIP, à direita (SWOV, 2008). 

Na última década, o desenvolvimento das soluções de sinalização variável estendeu-se ao campo da 

marcação rodoviária. A Holanda, juntamente com outros países, tem vindo a implementar novos 

instrumentos, designados por marcas rodoviárias dinâmicas, constituídas por dispositivos de iluminação 

com tecnologia LED dispostos no pavimento (Fafieanie & Sambell, 2008) (ver Figura 3.11). Estes 

dispositivos são accionados conforme as condições do tráfego, substituindo e modificando a marcação 

rodoviária fixa. Este tipo de mecanismo permite alterar o número e a configuração das pistas de uma 
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determinada via, a abertura de novas pistas de viragem ou de saída, bem como gestão de pistas de 

sentido reversível, utilizadas em fluxos pendulares (Visser).
12

 

         

Figura 3.11 – Exemplos de marcas rodoviárias dinâmicas (Visser; Fafieanie & Sambell, 2008). 

3.3.3 Espanha 

A Espanha tem, no que respeita à regulamentação da sinalização rodoviária, uma situação bastante 

descentralizada. De facto, os vários organismos autonómicos e locais possuem autonomia neste campo, 

ocorrendo alguma variação nas soluções adoptadas consoante a região ou a cidade em questão. 

Contudo, todos estes documentos obedecem às normas emitidas pela Dirección General de Carreteras, 

nomeadamente a Norma de Señalización Vertical e a Norma de Marcas Viales. Já a sinalização de 

mensagem variável é regulada pelo Manual de Señalización Variable. Para além destes documentos 

oficiais, foram ainda publicados alguns manuais especializados, dos quais se destacam o Manual de 

Señalización Vertical, Horizontal y de Obras en Vías Urbanas y Secundarias, editado pela Federação 

Espanhola de Municípios e Províncias, e as Recomendacciones para la Señalización Informativa Urbana, 

da Associação de Engenheiros Municipais e Provinciais de Espanha (ambos os manuais se encontram 

esgotados no mercado). 

Como exemplo da aplicação da sinalização em meio urbano, recorreu-se à documentação em vigor 

em Barcelona, uma das cidades espanholas que tem seguido políticas mais inovadoras neste campo. 

Mais concretamente, foram analisados o Manual de Senyalització Urbana per a la Ciutat de Barcelona, 

para a sinalização vertical e a marcação rodoviária, e o Manual de Senyalització Urbana d’Orientació, 

para a sinalização vertical de orientação. 

No Quadro 3.21 apresentam-se alguns exemplos de aplicação da sinalização rodoviária nas cidades 

espanholas, tendo como referência o caso de Barcelona. 

 

 

 

 

                                                           
12 No âmbito deste tipo de sinalização, têm sido desenvolvidos em vários países europeus novos sistemas que permitem a 

comunicação directa entre o veículo e a via, possibilitando a instalação de sistemas de alerta em caso de ultrapassagem do limite 

de velocidade (que pode ser variável, dependendo das condições de circulação num determinado momento) ou de saída da pista 

(o veículo “lê” as marcas rodoviárias e a sua posição relativa na pista) (EuroRAP & EuroNCAP, 2011). 
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Quadro 3.21 – Sinalização em vigor em Barcelona (Ajuntament de Barcelona, 2004). 

Situação Sinalização 

Estacionamento 

 

Colocado no início de uma zona de estacionamento proibido 

e de carga e descarga autorizadas (com tempo de 

permanência máximo de 30 minutos), para determinados 

períodos. 

 

  

Colocados no início de uma zona de estacionamento limitado 

e controlado, sujeito a pagamento, num determinado 

período, para um tempo de permanência máximo de uma 

hora (em cima) ou de três horas (em baixo). 

 

Colocado no início de uma zona de carga e descarga 

autorizadas, num determinado período, com utilização 

obrigatória de disco horário. 

 

Marcas colocadas em lugares de estacionamento limitado e 

regulado. 

   

Marcas colocadas em lugares de estacionamento sujeito a 

limitação máxima de duas horas a um mês (à esquerda) ou 

de apenas uma hora (à direita). 

 

Marcação colocada em locais de estacionamento reservados 

para operações de carga e descarga ou para o 

estacionamento de determinados veículos (como táxis, por 

exemplo). 
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Quadro 3.21 (continuação) – Sinalização em vigor em Barcelona (Ajuntament de Barcelona, 2004). 

Situação Sinalização 

Tráfego ciclável 

 

 

Marcas longitudinais que delimitam uma pista reservada 

para ciclistas das restantes pistas (em cima) e de zona de 

estacionamento (em baixo). 

 

Marcas longitudinais que delimitam uma pista para ciclistas 

que pode ser invadida por veículos de ouro tipo para realizar 

determinadas manobras. 

Transportes 

públicos 

 

   

Colocado no início de uma pista reservada permanente à 

circulação de autocarros e de táxis (em cima, à esquerda), ou 

em determinados períodos (restantes); com restrições ao 

estacionamento (nos dois sinais em baixo), com permissão 

de realizar operações de carga e descarga (em baixo, à 

direita). 

 

Marca longitudinal que delimita uma pista reservada à 

circulação de autocarros que opera num sentido contrário 

ao(s) da(s) pista(s) contígua(s). 

 

Conjunto de marcas colocadas no início de uma pista 

reservada à circulação de autocarros (Dirección General de 

Carreteras, 1987). 

 

O regime em vigor para o estacionamento num determinado troço poderá ser mais facilmente 

reconhecido pelos condutores caso sejam utilizadas marcas com cores diferentes, variando consoante a 

situação. Este tipo de soluções tem sido aplicado em vários países, incluindo em Espanha, apesar de o 

seu uso não ter ainda sido regulamentado e uniformizado. Em Pineda & Abadía (2011) é proposto um 

esquema de cores baseado nos sistemas mais utilizados nas cidades espanholas, tal como é possível 

observar no Quadro 3.22.  

 

 

 

 



 

Quadro 3.22 – Proposta de esquema de cores para as marcas reguladoras do estacionamento 

 
Rotação alta, com duração máxima do est

  
Rotação média, com duração máxima do estacionamento de 1 a 3 horas.

 
Rotação baixa, com duração máxima do estacionamento superior a 3 horas.

 
Estacionamento destinado exclusivamente a residentes.

 
Estacionamento

 

Estacionamento destinado exclusivamente para veículos em operações de carga e 

descarga (em conjunto com marca em ziguezague).

 

Em Espanha, existem três regimes 

pedonal. A descrição geral destas zonas

dos peões sobre o trânsito motorizado

encontram-se representados no 

4. 

Quadro 3.23 – Zonas de tráfego de baixa densidade e respectiva sinalização (

2007). 

Zona Sinalização a aplicar

Zonas pedonais 

Zonas com 

prioridade para 

os peões 

Zonas 30 

 

Em meio urbano, a sinalização de orientação em vigor em Barcelona é a prescrita para a Cata

Os sinais de orientação aplicados nas áreas urbanas catalãs são semelhantes aos sinais de âmbito 
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Proposta de esquema de cores para as marcas reguladoras do estacionamento (Pineda & Abadía, 2011)

Rotação alta, com duração máxima do estacionamento inferior a 30 minutos.

Rotação média, com duração máxima do estacionamento de 1 a 3 horas.

Rotação baixa, com duração máxima do estacionamento superior a 3 horas.

Estacionamento destinado exclusivamente a residentes. 

Estacionamento destinado quer a residentes, quer a visitantes. 

Estacionamento destinado exclusivamente para veículos em operações de carga e 

descarga (em conjunto com marca em ziguezague). 

Em Espanha, existem três regimes diferentes para zonas com importantes fluxo

stas zonas – implementadas com o objectivo de privilegiar o movimento 

dos peões sobre o trânsito motorizado –, bem como a sinalização aplicada nas respectivas entradas, 

se representados no Quadro 3.23. Esta temática é abordada com maior detalhe no

Zonas de tráfego de baixa densidade e respectiva sinalização (Hernández & Abadía, 2008

Sinalização a aplicar Descrição 

     

   

Zona com intensa circulação pedonal, com trânsito ciclável 

condicionado, com circulação motorizada apenas para 

residentes e serviços e com estacionamento apenas em 

casos excepcionais. 

   

Zona com intensidade de circulação pedonal média

com prioridade sobre as demais, com estacionamento 

apenas em casos excepcionais. 

 

Zona com intensidade de circulação pedonal média

com coexistência de trânsito ciclável e motorizado a 

velocidades reduzidas e com estacionamento permitido 

(ver subcapítulo 4.2). 

Em meio urbano, a sinalização de orientação em vigor em Barcelona é a prescrita para a Cata

Os sinais de orientação aplicados nas áreas urbanas catalãs são semelhantes aos sinais de âmbito 

(Pineda & Abadía, 2011). 

acionamento inferior a 30 minutos. 

Rotação média, com duração máxima do estacionamento de 1 a 3 horas. 

Rotação baixa, com duração máxima do estacionamento superior a 3 horas. 

Estacionamento destinado exclusivamente para veículos em operações de carga e 

a zonas com importantes fluxos de circulação 

as com o objectivo de privilegiar o movimento 

nas respectivas entradas, 

Esta temática é abordada com maior detalhe no capítulo 

, 2008; Hernández & Abadía, 

Zona com intensa circulação pedonal, com trânsito ciclável 

condicionado, com circulação motorizada apenas para 

residentes e serviços e com estacionamento apenas em 

Zona com intensidade de circulação pedonal média-baixa e 

com prioridade sobre as demais, com estacionamento 

Zona com intensidade de circulação pedonal média-baixa, 

ência de trânsito ciclável e motorizado a 

velocidades reduzidas e com estacionamento permitido 

Em meio urbano, a sinalização de orientação em vigor em Barcelona é a prescrita para a Catalunha. 

Os sinais de orientação aplicados nas áreas urbanas catalãs são semelhantes aos sinais de âmbito 
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urbano utilizados em Portugal, prevendo mais um nível – de confirmação, a colocar após a intersecção 

(ver Figura 3.12) (Generalitat de Catalunya, 2005).  

 

Figura 3.12 – Colocação de sinais de orientação em intersecção urbana (Generalitat de Catalunya, 2005). 

Um exemplo relevante para a prática nacional é o dos sinais de pré-aviso na aproximação a 

rotundas. Enquanto que em Portugal o sinal utilizado em vias secundárias é igual ao da rede primária, na 

Catalunha está previsto um sinal específico para vias de menor hierarquia, semelhante a um sinal de 

âmbito urbano mas com um pictograma anexado indicando o sentido rotatório do movimento (ver 

Figura 3.13). Este sinal é muito útil em situações de insuficiência de espaço ou problemas de visibilidade, 

características de vias de menor densidade, em que o sinal previsto na regulamentação portuguesa é 

manifestamente desadequado (Generalitat de Catalunya, 2005). 

              

Figura 3.13 – Sinais de pré-sinalização de uma rotunda urbana em uso na Catalunha (Generalitat de Catalunya, 2005). 

3.3.4 França 

A França é um dos países europeus que mais tem explorado e implementado novas soluções para a 

sinalização rodoviária em meio urbano, nomeadamente no que respeita à promoção da circulação 

ciclável e à protecção do tráfego pedonal. Contudo, a sinalização aplicada nas zonas urbanas não é 

objecto de prescrição específica, regendo-se pela regulamentação definida para o caso geral – a 

Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière, que regula a sinalização vertical, a marcação 

rodoviária e a sinalização temporária, e a Instruction Interministérielle Relative à la Signalisation de 

Direction, referente à sinalização de orientação. 

Como exemplo da aplicação da sinalização em meio urbano, recorreu-se à documentação emitida 

pelo município de Toulouse, a quarta maior área urbana de França. Deste modo, foram analisados os 

Cahiers de l’Espace Public, nomeadamente os que abordam a sinalização vertical e a sinalização 

horizontal. Para o caso específico da circulação ciclável, foi igualmente analisado o Guide Technique des 

Aménagements Cyclables, em vigor em Lille. No Quadro 3.24 apresentam-se vários exemplos de 

aplicação da sinalização rodoviária nas cidades francesas, tendo como referência os casos anteriores. 



 

Quadro 3.24 – Sinalização em vigor em França

Communauté Urbaine, 2005). 

Situação 

Estacionamento 

 

 

Tráfego ciclável 
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em França (Mairie de Toulouse, 2008a; Mairie de Toulouse, 2008b

Sinalização 

 

Colocados em locais em que o estacionamento esteja 

interdito na primeira quinzena do mês (à esquerda), ou na 

segunda quinzena (à direita). 

 

 

Colocados no início de uma zona de estacionamento 

proibido (em cima, à esquerda), sujeito 

quinzenal (em cima, à direita), pago (em baixo, à 

esquerda), e de duração limitada controlada por disco 

horário (em baixo, à direita). 

 

Marca que assinala lugares de paragem de veículos de 

transporte público. 

 

Marca que assinala lugares reservados para veículos em 

operações de carga e descarga, para estacionamento de 

táxis ou para pessoas com mobilidade reduzida.

 

Marcas azuis utilizadas em troços integrados numa

bleue (zona em que o estacionamento é limitado no 

tempo, normalmente a um máximo de 1h30, e controlado 

por disco horário) (imagem retirada de 

   

Colocados juntos em pistas reservadas à circulação de 

transportes públicos abertas ao tráfego ciclável.

   

Colocados no início ou na intersecção com vias 

cyclable, ou seja, vias de sentido único para o tráfego 

motorizado mas de sentido duplo para os ciclistas (o 

sentido contrário ao motorizado é efec

separada). 

 

Marcas colocadas em pistas reservadas à circulação 

ciclável. Ao contrário de outros países, o pavimento destas 

pistas é colorido a verde (no caso de Lille, só os primeiros 5 

metros após interrupção é que são coloridos).

 

Marcas e pavimento aplicados em intersecção 

semaforizada ou junto a passagem de peões.

, 2008b; Lille Métropole 

Colocados em locais em que o estacionamento esteja 

interdito na primeira quinzena do mês (à esquerda), ou na 

io de uma zona de estacionamento 

proibido (em cima, à esquerda), sujeito a alternância 

quinzenal (em cima, à direita), pago (em baixo, à 

esquerda), e de duração limitada controlada por disco 

paragem de veículos de 

Marca que assinala lugares reservados para veículos em 

operações de carga e descarga, para estacionamento de 

táxis ou para pessoas com mobilidade reduzida. 

em troços integrados numa zone 

(zona em que o estacionamento é limitado no 

tempo, normalmente a um máximo de 1h30, e controlado 

(imagem retirada de Mairie de Talence).  

Colocados juntos em pistas reservadas à circulação de 

rtes públicos abertas ao tráfego ciclável. 

Colocados no início ou na intersecção com vias double sens 

, ou seja, vias de sentido único para o tráfego 

motorizado mas de sentido duplo para os ciclistas (o 

sentido contrário ao motorizado é efectuado em pista 

Marcas colocadas em pistas reservadas à circulação 

ciclável. Ao contrário de outros países, o pavimento destas 

pistas é colorido a verde (no caso de Lille, só os primeiros 5 

metros após interrupção é que são coloridos). 

rcas e pavimento aplicados em intersecção 

semaforizada ou junto a passagem de peões. 
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Quadro 3.24 (continuação) – Sinalização em vigor em França (Mairie de Toulouse, 2008a; Mairie de Toulouse, 2008b; Lille 

Métropole Communauté Urbaine, 2005). 

Situação Sinalização 

Intersecções 

(Rotundas) 

 

 

Colocados na aproximação a rotunda (em cima, à 

esquerda), junto à entrada em rotunda (em cima, à direita) 

e no anel central de rotunda (em baixo). 

  

Colocados na aproximação a mini-rotunda (à esquerda) e 

junto à entrada em mini-rotunda (à direita) (CERTU, 

1997)
13

. 

 

Quadro 3.25 – Zonas de circulação em contexto urbano aplicadas em França (Mairie de Toulouse, 2008a; CERTU, 2008a). 

Zona 
Sinalização a 

aplicar 
Descrição 

Área pedonal 

     

 

Zona com intensa circulação pedonal e com trânsito ciclável permitido mas 

condicionado. A circulação motorizada é permitida apenas para residentes 

e serviços. O peão tem prioridade sobre todos os veículos. O limite de 

velocidade é fixado conforme os casos, mas deverá ser condicionado pela 

circulação pedonal. Estacionamento fortemente restringido. 

Zone de 

Rencontre 

 

Zona com elevada intensidade de circulação pedonal, que tem prioridade 

sobre as demais. O limite de velocidade é de 20 km/h. O estacionamento 

fora dos locais destinados é desencorajado. 

Zona 30 

 

Zona com intensidade de circulação pedonal média-alta, com coexistência 

de trânsito ciclável e motorizado a velocidades reduzidas (limite de 30 

km/h) e com estacionamento permitido. O regime de prioridades em vigor 

é o geral. Esta zona pode incluir vias com funcionamento segundo as duas 

zonas anteriores (ver subcapítulo 4.2). 

Área urbana 

convencional  

Regime convencional em vigor no interior das localidades, especialmente 

adequado em zonas com um elevado tráfego de atravessamento. O limite 

de velocidade é de 50 km/h.  

Secção 70 

 

Troço urbano convencional, mas em que vigora um limite de velocidade de 

70 km/h. Estas secções, em vias com uma elevada circulação de 

atravessamento, têm como objectivo o de reforçar a credibilidade a 

medida de redução da velocidade a 50 km/h nas áreas urbanas 

convencionais, permitindo reforçar a coerência e a legibilidade da 

sinalização nas zonas de transição e de aproximação à área urbana mais 

densa (CERTU, 2006b). 

 

                                                           
13 Comparar com o caso britânico (capítulo 3.3.1). 
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Tal como nas cidades espanholas, também em França são definidos vários regimes zonais urbanos, 

variando em função da importância dos fluxos de circulação pedonal e ciclável e das velocidades 

praticadas pelo tráfego motorizado. A descrição geral do funcionamento destas zonas, bem como a 

sinalização aplicada nas respectivas entradas, encontram-se representados no Quadro 3.25. Esta 

temática é abordada com maior detalhe no capítulo 4, sobretudo no que respeita às Zonas 30. 

O sistema de sinalização de orientação em França assemelha-se ao prescrito na regulamentação 

nacional, prevendo a instalação de sinais de pré-aviso, na proximidade de uma intersecção, e de 

direcção, no próprio local de divergência (ver Figura 3.14) (CETUR, 1992). 

        

Figura 3.14 – Sinais de orientação em França: à esquerda, sinal de pré-aviso; à direita, sinal de direcção (CETUR, 1992). 

A França também se tem destacado no desenvolvimento de soluções de sinalização de mensagem 

variável. De facto, a França foi um dos primeiros países a introduzir este tipo de sinais há cerca de 

quarenta anos (CERTU, 2010). Das várias soluções inovadoras aplicadas no meio urbano, há a destacar 

os sinais verticais variáveis – de perigo, de obrigação e de proibição –, os sinais de orientação variáveis e 

a sinalização projectada através de hologramas (CERTU, 2010). Nas figuras 3.15 a 3.17 figuram vários 

exemplos deste tipo de sinais. 

               

Figura 3.15 – Sinais de mensagem variável introduzidos em França (CERTU, 2010). 
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Figura 3.16 – Sequência de funcionamento de sinais variáveis de orientação (CERTU, 2010). 

 

Figura 3.17 – Sinal variável projectado através de holograma, representando um sinal de paragem obrigatória (CERTU, 2010). 

Baseada numa experiência belga, a França tem vindo a desenvolver, desde 2006, uma versão do 

Código da Estrada especialmente adaptada ao ambiente urbano – o Code de la Rue (Código da Rua). 

Este código tem como principal objectivo o de promover a evolução da regulamentação do tráfego nas 

áreas urbanas, com especial enfoque no Código da Estrada, de modo a conciliar a circulação, a 

segurança rodoviária, a vida das comunidades locais e a protecção do meio ambiente na mesma via 

(CERTU & Sécurité Routière, 2008). Deste modo, têm sido planeadas várias modificações às práticas 

actuais, tendo algumas das quais já sido objecto de implementação. Destas medidas, há a destacar as já 

referidas Zones de Rencontre, bem como a generalização dos double-sens cyclables nestas zonas e nas 

Zonas 30 (CERTU & Sécurité Routière, 2008). 

3.4 Conclusões 

A inexistência de prescrição específica para as áreas urbanas tem sido problemática para a correcta 

aplicação e gestão dos sinais rodoviários em Portugal. Não obstante, nos últimos anos têm sido 

produzidos e editados alguns documentos especialmente direccionados para o espaço urbano, 

atendendo às suas características intrínsecas e às suas limitações. Ainda assim, a situação nacional 

encontra-se muito distanciada da realidade de vários países europeus, facto evidenciado pelos casos 

anteriormente apresentados. 

Todos os quatro casos internacionais que foram objecto de análise apresentam algum tipo de 

prescrição para aplicação unicamente nas áreas urbanas, ainda que muitas vezes esta corresponda a 

manuais de boas práticas e de orientações, sem carácter normativo, e específicos de determinadas 

cidades ou regiões. Contudo, é possível, a partir da informação analisada, identificar várias soluções 

inovadoras relativamente à situação nacional, evidenciando algumas lacunas e ineficiências no 

funcionamento da nossa sinalização urbana. De entre os vários exemplos, há a destacar as soluções 

apresentadas para a gestão da paragem/estacionamento, para as circulações pedonal e ciclável e para a 

utilização de sistemas de sinalização de mensagem variável. Esta análise será complementada no 

próximo capítulo, com a apresentação de dois exemplos internacionais de aplicação da sinalização no 

meio urbano. 
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4. Exemplos internacionais 

4.1 Generalidades 

Nas últimas décadas, têm sido concebidas várias soluções inovadoras ao nível da aplicação da 

sinalização rodoviária em meio urbano, com o objectivo de melhorar a sua contribuição para a 

segurança e para a mobilidade dos utentes da via. A nível internacional, destacam-se sobretudo dois 

tipos de abordagens distintas, correspondentes a duas visões divergentes do papel da sinalização na 

regulação dos diversos tipos de tráfego.  

Por um lado, tem-se a abordagem que considera a sinalização como parte fundamental do processo, 

como meio eficaz para a indução da conduta pretendida para os diferentes utentes e para a restrição de 

determinados comportamentos pouco seguros ou limitadores da mobilidade. A Zona 30, criada em 

França e hoje aplicada um pouco por toda a Europa, é um exemplo desta concepção. 

Por outro lado, surgiu há cerca de trinta anos uma nova abordagem, que considera a sinalização 

como parte do problema, ao limitar a percepção dos utentes quanto ao risco e ao promover uma cultura 

segregadora das diversas categorias de tráfego, impedindo a sua livre circulação e a adequação natural 

dos comportamentos às situações específicas e ao ambiente envolvente. Assim, o modelo promovido 

pelo Espaço Partilhado preconiza a eliminação completa da sinalização rodoviária. Esta abordagem, 

proveniente da Holanda, tem sido aplicada em vários países, sobretudo no centro e no norte da Europa. 

4.2 Zonas 30 

O conceito de Zona 30 (Zone 30, em francês) foi criado em França no início dos anos 90 do século XX, 

com o objectivo de proporcionar a todos os utentes da via urbana uma coabitação harmoniosa nas 

melhores condições de segurança possível. Para tal, esta abordagem envolve a aplicação de vários 

princípios relacionados com a acalmia de tráfego, de modo a limitar a velocidade de circulação e a 

favorecer a circulação pedonal e ciclável (Rennesson, 2006). Aliás, tal como o próprio nome indica, estas 

zonas encontram-se sujeitas a um limite máximo de velocidade de 30 km/h. Outros objectivos 

fundamentais na aplicação destas zonas são a regulação do estacionamento na via pública e o incentivo 

à utilização dos transportes públicos (Rennesson, 2006). 

 As Zonas 30 são aplicáveis na maior parte do conjunto urbano, embora a sua implementação seja 

mais comum nas zonas residenciais, junto a edifícios escolares, em centros históricos, em arruamentos 

de cariz marcadamente comercial de proximidade ou em vias de circulação ciclável. Contudo, existem 

casos de aplicação em vias com um tráfego mais denso mas com uma forte presença de trânsito 

pedonal, sendo apenas de excluir, por motivos óbvios, as vias de hierarquia superior (como as vias 

rápidas urbanas, por exemplo). A Zona 30 pode abranger apenas uma secção de um determinado 

arruamento, apesar de normalmente incluir um conjunto de algumas ruas ou até, nalguns casos, a 

totalidade do bairro
14

 (CERTU, 1995a). Nas últimas décadas, este modelo tem sido expandido para 

vários países, tendo sido já implementado em diversas áreas urbanas da Alemanha, da Áustria e da 

                                                           
14 Existem mesmo casos de aglomerados urbanos a funcionar neste regime na sua totalidade, como por exemplo a pequena 

comuna de Lezennes, perto de Lille (Rennesson, 2006). Também a cidade Lorient tem vindo a implementar um conjunto de Zonas 

30 que cobre já praticamente toda a área urbana, funcionando como uma única (CERTU, 2008c). 
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Suíça e, mais recentemente, em cidades da Holanda e da Suécia (Rennesson, 2006). No Reino Unido, foi 

criado um modelo em tudo semelhante a este, as Zonas 20 – zonas em que a circulação se encontra 

limitada a uma velocidade máxima de 20 milhas por hora. Também em Portugal já existe pelo menos 

um exemplo de aplicação (o caso do Bairro Azul, na cidade de Lisboa). 

Neste tipo de zonas, a via pública é partilhada quer pelos veículos motorizados, quer pelos ciclistas, 

não existindo geralmente qualquer tipo de segregação entre estas duas circulações. No entanto, o 

mesmo já não acontece no caso da circulação pedonal, uma vez que os passeios permanecem 

perfeitamente individualizados da restante via, prevalecendo as regras usuais da prioridade do tráfego 

motorizado sobre o pedonal na faixa de rodagem, embora a liberdade do atravessamento pedonal 

poder ocorrer em qualquer ponto da via esteja consagrada (o que torna dispensáveis as passagens de 

peões – ver Figura 4.1) (CERTU, 2008b). Esta última característica constitui uma das principais marcas de 

contraste em relação ao conceito de Espaço Partilhado, que será abordado posteriormente. Mais 

recentemente, têm vindo a ser experimentadas zonas de prioridade pedonal (Zones de Rencontre), em 

que os peões têm prioridade sobre a circulação motorizada (CERTU, 2008c).   

 

Figura 4.1 – Rua numa Zona 30, em Bourg-en-Bresse, França (CERTU, 2008b).  

Refira-se ainda que a circulação ciclável é feita nos dois sentidos em qualquer arruamento no interior 

da zona, independentemente do regime a que o tráfego motorizado se encontre sujeito, e exceptuando 

apenas casos muito específicos em que de todo não seja possível aplicar esta prescrição. De um modo 

geral, os arruamentos deverão permitir o tráfego motorizado apenas num sentido, exceptuando-se as 

vias de maior capacidade (CERTU, 2008b). 

Embora não exista um modelo único, este tipo de intervenção abrange a implementação de um 

conjunto de medidas de acalmia de tráfego. Nos arruamentos no interior da Zona 30, privilegia-se a 

utilização abundante de vários equipamentos redutores de velocidade, de modo a garantir que a 

velocidade de circulação é efectivamente inferior a 30 km/h e adequada à segurança de peões e 

ciclistas. Os equipamentos e as técnicas mais utilizados são o estreitamento da via e gincanas 

(associados a lugares de estacionamento alternados de cada um dos lados da via – ver Figura 4.2), 

sobreelevações do pavimento, lombas, variações de trajectória, entre outros (CERTU, 2004). O 

tratamento diferenciado dos passeios e dos pavimentos da via, a organização do estacionamento e a 

colocação de mobiliário urbano, da iluminação pública e de vegetação também contribui para a 

circulação nas condições preconizadas. As intersecções não deverão ser sinalizadas nem semaforizadas, 

de forma a prevalecer a regra da prioridade à direita. Nalgumas intersecções, a colocação de mini-

rotundas ou de rotundas compactas poderá constituir um elemento dissuasor da circulação a 

velocidades elevadas e impedir a marginalização dos ciclistas pelo tráfego motorizado (CERTU, 2004). 
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Figura 4.2 – Gincana numa Zona 30, com estacionamento alternado de cada um dos lados da via (CERTU, 2004). 

As entradas da Zona 30 são objecto de uma atenção especial, de modo a assinalar de uma forma 

clara e facilmente perceptível para os condutores da alteração do regime de circulação relativamente às 

condições normais (ver Figura 4.3). Desta forma, e para além da sinalização vertical e da marcação 

específicas, deverão ser colocados nestes locais equipamentos como sobreelevações do pavimento, 

lombas, estreitamentos da via, a utilização de pavimento contrastante (quer pela cor, quer pela textura) 

e a colocação de mobiliário urbano e de vegetação (CERTU, 2004). 

 

Figura 4.3 – Entrada numa Zona 30 (CERTU, 2004). 

A sinalização colocada no interior da Zona 30 deverá ser o menos densa possível. De um modo geral, 

deverão ser evitadas as marcas longitudinais axiais e laterais, bem como as passagens de peões (só 

admitidas em casos especiais, para permitir o atravessamento da via por pessoas com mobilidade 

reduzida). Tal como já foi referido anteriormente, as intersecções não deverão ter sinais nem de 

paragem obrigatória, nem de cedência de paragem, e muito menos deverão ser reguladas por 

sinalização semafórica. De resto, a sinalização aplicada é a habitual no regime normal (CERTU, 2008b).      

A implementação deste conceito tem produzido resultados considerados satisfatórios, reportados 

sobretudo em França. A limitação da velocidade a um nível relativamente reduzido e a sua efectivação 

na via levam a que esta solução produza efeitos positivos ao nível da segurança, nomeadamente dos 

peões. Nalguns locais, foram conseguidas reduções da velocidade média na ordem dos 10 km/h (em 

Châteaulin, França (CERTU, 2000)) ou mesmo entre 30 a 50 por cento (no caso de Montlouis-sur-Loire, 

França (CERTU, 1995b)), com redução significativa da sinistralidade (eliminação completa dos acidentes 

em Quéven, França (CERTU, 1995c)). No caso da cidade francesa de Lorient, o sucesso da conversão de 

alguns bairros em Zonas 30 levou ao progressivo alargamento da aplicação desta abordagem a toda a 
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cidade, exceptuando-se apenas as vias principais (CERTU, 2008c)
15

. Contudo, a mobilidade do tráfego 

motorizado é fortemente restringida, ao contrário do que acontece no caso do tráfego ciclável e na 

circulação dos peões (sobretudo no que concerne ao atravessamento das vias). 

4.3 Espaço partilhado 

O conceito de Espaço Partilhado – Shared Space, na sua versão original em inglês – é uma nova 

filosofia de planeamento e organização do espaço público urbano, que tem vindo a ser adoptada em 

cidades de vários países europeus na última década. O principal objectivo desta abordagem é o de 

promover a combinação e coabitação na mesma área das várias funções inerentes ao espaço público – 

nomeadamente as relacionadas com a sua utilização pelos diferentes tipos de utentes da via urbana –, 

ao contrário das práticas habitualmente utilizadas na actualidade. Desta forma, a aplicação deste 

conceito preconiza a melhoria da qualidade e da segurança do espaço público e do meio ambiente sob 

os pontos de vista do peão e do ciclista, sem contudo impossibilitar ou restringir a circulação do tráfego 

motorizado (Fryslân Province, 2005).  

Inicialmente, a ideia foi desenvolvida por Hans Monderman, um engenheiro de tráfego holandês, 

que conduziu a primeiras experiências de aplicação em cidades do seu país, como Drachten e Makkinga, 

por exemplo. Posteriormente, o conceito foi desenvolvido e aplicado noutras cidades holandesas
16

, 

alastrando a vários outros países europeus. No início da década de 2000, Ben Hamilton-Baillie, um 

arquitecto britânico, criou o termo por que actualmente é conhecido este conceito, enquanto o 

integrava num projecto de cooperação europeu que permitiu a sua rápida expansão por inúmeras 

cidades do continente (Hamilton-Baillie, 2006). De entre os vários casos em que esta abordagem já foi 

aplicada, contam-se as cidades de Emmen e Haren (Holanda), Ostende (Bélgica), Bohmte (Alemanha), 

Ejby (Dinamarca) e Suffolk (Reino Unido) (Fryslân Province, 2005). 

O Espaço Partilhado surge como uma filosofia alternativa aos métodos de acalmia de tráfego, 

utilizados um pouco por todo o mundo desde há algumas décadas. O seu objecto de aplicação tem sido 

sobretudo o meio urbano, apesar de também já existirem algumas experiências de adaptação de 

estradas rurais aos pressupostos deste conceito (alguns casos na província holandesa da Frísia, por 

exemplo) (Fryslân Province, 2005). 

No centro do conceito de Espaço Partilhado está a integração das diferentes funções e dos 

diferentes utilizadores num espaço comum, tal como acontecia no meio urbano anterior à motorização 

do transporte individual (ver Figura 4.4). Esta abordagem surge em claro contraste com a situação actual 

dos arruamentos das cidades, em que prevalece a ideia da segregação dos diferentes tipos de tráfego e 

das várias funções urbanas preconizada na década de 30 do século XX pela visão urbanística de Le 

Corbusier e da Carta de Atenas, e que tem dominado a paisagem urbana desde então (Hamilton-Baillie, 

2006). 

                                                           
15 Um dos factores decisivos que levou à tomada desta decisão foi a progressiva ilegibilidade das vias para os condutores, 

motivada pelo crescimento infindável do número de sinais de trânsito que assinalavam a transição entre as áreas tradicionais (com 

limite de 50 km/h) e as Zonas 30 (CERTU, 2008c). 

16 Este conceito difere da Visão da Segurança Sustentável, igualmente criada e implementada na Holanda, e já abordada 

anteriormente, no capítulo 3.3.2. Esta visão, ao contrário do Espaço Partilhado, utiliza a sinalização rodoviária como um meio para 

atingir os objectivos a que se propõe (SWOV, 2010b). 
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Figura 4.4 – Aspecto da aplicação do Espaço Partilhado em Brinkgood, Holanda (Monderman et al., 2006). 

A opção integradora assenta no princípio de que a percepção do risco pelos utentes de uma 

determinada via urbana depende do ambiente envolvente. A implementação restritiva das normas e 

dos instrumentos comuns de gestão do tráfego incutem nos utentes uma noção excessiva de segurança, 

levando-os a abdicar do uso da sua inteligência e das suas capacidades de análise e de decisão, 

quebrando a sua ligação com a envolvente (Monderman et al., 2006). De facto, assim que os vários 

instrumentos são retirados da via, permitindo recuperar alguma incerteza na circulação e na interacção 

entre os diferentes fluxos de tráfego, os utentes perdem qualquer tipo de intermediário entre si e a via 

e tornam-se naturalmente mais atentos e concentrados no ambiente envolvente e no contacto visual 

directo com os restantes intervenientes, readquirindo poder de decisão. Esta situação leva os 

condutores a reduzir a velocidade de circulação e a conduzir de uma forma mais defensiva e mais 

segura. Da mesma forma, os peões e os ciclistas reassumem algum controlo na sua interacção com o 

tráfego motorizado (Monderman et al., 2006). Este comportamento é, de facto, o mais adequado para a 

circulação numa via urbana de baixa hierarquia em áreas residenciais, sendo o princípio segregador mais 

eficaz numa via colectora ou estrada rural. 

O Espaço Partilhado pressupõe a retirada completa de todos os instrumentos que habitualmente 

regulam a circulação do trânsito, nomeadamente dos sinais verticais, dos sinais luminosos e das marcas 

rodoviárias. Desta forma, a circulação dos veículos nas intersecções passa a obedecer à regra da 

prioridade à direita. Os equipamentos tradicionalmente utilizados pela concepção convencional de 

acalmia de tráfego (por exemplo, lombas, barreiras, gincanas e ilhas separadoras dos sentidos do 

tráfego) também são removidos (Fryslân Province, 2005). Os passeios pedonais individualizados são 

eliminados e todo o piso da estrada passa a estar ao mesmo nível. O próprio pavimento da via possui 

normalmente características específicas (tais como cor, tipo de superfície, configuração) que lhe 

permitem acentuar e realçar determinados aspectos importantes para a circulação, induzindo no utente 

o comportamento desejado. Um pavimento eficaz facilita a leitura do ambiente viário, sem necessidade 

de intervir através de sinalização, permitindo ainda delimitar as áreas sujeitas aos princípios do Espaço 

Partilhado, tal como aliás está bem patente na Figura 4.5 (Fryslân Province, 2005).  
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Figura 4.5 – Uma rua em Haren, Holanda, antes (à esquerda) e depois da sua adequação ao Espaço Partilhado (Fryslân Province, 

2005). 

Os efeitos ao nível da segurança rodoviária da implementação do conceito de Espaço Partilhado são 

bastante consistentes. Na aldeia de Oudehaske, na Holanda – um dos primeiros locais a ser objecto de 

intervenção por Hans Monderman –, foram atingidas reduções da velocidade de circulação na ordem 

dos 40%, enquanto que a aplicação de medidas convencionais de acalmia de tráfego consegue 

normalmente valores próximos de 10%. Posteriormente, foram conseguidos resultados ainda melhores 

ao nível da redução de velocidade e na frequência de acidentes (Hamilton-Baillie, 2008). Quanto à 

mobilidade, também foram registados efeitos positivos da aplicação destas medidas, contribuindo para 

a redução do congestionamento do tráfego e diminuindo o tempo de percurso de um determinado 

itinerário, apesar da menor velocidade máxima praticada
17

 (através da limitação dos tempos de 

paragem nas intersecções, conseguida com a eliminação da sinalização luminosa) (Monderman et al., 

2006). 

Na cidade holandesa de Drachten, na província da Frísia, a implementação das medidas do Espaço 

Partilhado numa intersecção utilizada diariamente por peões, ciclistas e por mais de 20 mil veículos, 

levou a uma redução significativa da sinistralidade. De facto, a retirada quase completa de todos os 

semáforos, sinais verticais e marcas rodoviárias, e a eliminação de vias de viragem segregadas, vias 

reservadas para transporte público, ciclovias e passagens de peões (ver Figura 4.6) provocou a 

erradicação completa dos acidentes graves na intersecção em 2004, enquanto que nos cinco anos 

anteriores foram registados oito sinistros (Monderman et al., 2006). Por outro lado, a posterior retirada 

de toda a sinalização luminosa e de boa parte das marcas rodoviárias em 12 das 15 intersecções da 

cidade permitiu uma circulação mais livre do trânsito, tendo como consequência uma redução superior 

a 50% no tempo de atravessamento do centro da cidade em hora de ponta, com interrupções mínimas 

no movimento, o que contribuiu para uma forte redução do congestionamento (Monderman et al., 

2006). 

O caso da pequena cidade de Makkinga, situada no norte da Holanda (província da Frísia) é um 

exemplo extremo da aplicação destes princípios. Makkinga tornou-se em 1992 na primeira cidade a 

remover na totalidade a sinalização vertical, a sinalização luminosa e a marcação rodoviária (Hamilton-

Baillie, 2008). De facto, o único sinal de trânsito prevalecente na cidade foi o que assinala o início da 

povoação. O objectivo inicial desta intervenção era o de atingir uma redução do limite de velocidade 

máxima para os 30 km/h, meta que foi plenamente atingida e até ultrapassada. A ausência de sinais e 

de marcas reguladoras da prioridade nas intersecções não causou qualquer prejuízo para a segurança 

dos vários utentes (Hamilton-Baillie, 2008). 

                                                           
17 Apesar de a velocidade média praticada em vias sujeitas aos princípios do Espaço Partilhado ser superior (20 km/h) à observada 

nas vias convencionais (na ordem dos 6-12 km/h) (Monderman et al., 2006). 
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Figura 4.6 – A intersecção de Drachten antes (à esquerda) e depois da sua adaptação ao Espaço Partilhado (Monderman et al., 

2006). 

Finalmente, há ainda a referir outro caso igualmente extremo da aplicação desta abordagem. Uma 

pequena povoação holandesa procurou restringir a excessiva velocidade praticada junto à sua escola 

primária, salvaguardando a segurança das crianças e dos seus acompanhantes. A solução encontrada 

passou pela implementação dos princípios do Espaço Partilhado, através da extensão do recreio da 

escola sobre a própria rua. Isto gerou uma forte interacção entre a via e a sua envolvente, levando a 

uma redução da velocidade praticada e obrigando os condutores a circular de uma forma muito mais 

cuidadosa e vigilante (Monderman et al., 2006). 

No Reino Unido, o conceito de Espaço Partilhado foi adaptado e utilizado numa versão menos 

restritiva no que diz respeito à sinalização. As zonas onde estas soluções foram aplicadas designam-se 

por Home Zones, e incluem pequenos bairros residenciais ou arruamentos de baixa capacidade, pelo 

que o conceito não é passível de ser directamente aplicável a povoações inteiras ou a vias e intersecções 

mais congestionadas, como acontece no caso do Espaço Partilhado. As Home Zones baseiam-se no 

conceito de Woonerf, uma abordagem holandesa anterior ao Espaço Partilhado, mas que segue vários 

princípios que lhe são próximos. Tal como no Espaço Partilhado, as Home Zones consagram a partilha da 

via pública por peões, ciclistas e veículos, procurando reduzir a velocidade da circulação destes últimos 

(Department for Transport, 2005). 

4.4 Conclusões 

As duas abordagens analisadas anteriormente correspondem a duas visões distintas da posição da 

sinalização na relação entre a mobilidade e a segurança dos utentes da via urbana num contexto de 

baixa densidade, ao nível de um bairro residencial, de uma zona de comércio de proximidade ou de uma 

pequena povoação. Ambas as soluções têm sido aplicadas em vários países europeus ao longo das 

últimas décadas, tendo-se já sido igualmente aplicadas noutras regiões do Mundo.  

A Zona 30 é uma abordagem baseada nas soluções clássicas da acalmia de tráfego. A sua 

implementação tem produzido resultados considerados satisfatórios, sobretudo em França, país em que 

foi criada. A limitação da velocidade a um nível relativamente reduzido (30 km/h) e a sua efectivação na 

via, através da implementação de mecanismos redutores, leva a que esta solução produza efeitos 

positivos ao nível da segurança, nomeadamente dos peões. Contudo, a mobilidade do tráfego 

motorizado é fortemente restringida, ao contrário do que acontece no caso do tráfego ciclável. O papel 

da sinalização é de importância limitada neste caso, tendo em conta a natureza relativamente uniforme 

da prescrição aplicada à zona e o papel preponderante dos mecanismos de acalmia de tráfego. 
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Por sua vez, o Espaço Partilhado é uma abordagem mais afastada dos conceitos habitualmente 

utilizados, preconizando a eliminação completa da sinalização da via urbana. Esta solução tem tido 

resultados bastante satisfatórios no que respeita à segurança, com uma redução expressiva da 

sinistralidade grave. No entanto, a implementação eficaz de uma abordagem deste tipo está fortemente 

relacionada com o contexto cultural, nomeadamente com vários factores relacionados com o 

comportamento humano, pelo que este modelo poderá revelar-se inadequado a certos casos em que a 

aceitação dos utentes e a sua predisposição para alterar práticas e hábitos enraizados seja mais difícil.  

Quanto à mobilidade, a implementação do Espaço Partilhado tem garantido resultados igualmente 

satisfatórios, apesar de a total ausência de sinalização poder levar a uma maior complexidade na 

tomada de soluções por parte dos utentes e, como tal, a um maior embaraço da circulação. 

Naturalmente que uma intervenção deste género só é eficaz num contexto de baixa densidade do 

tráfego e de grande proximidade, exigindo um profundo conhecimento das características das vias 

intervencionadas por parte dos seus habituais utilizadores.   
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5. Casos de estudo 

5.1 Generalidades 

Após a revisão da regulamentação e da prática de utilização da sinalização no meio urbano, tanto a 

nível nacional como internacional, proceder-se-á agora à análise de casos reais relacionados com esta 

temática. Os casos apresentados neste capítulo foram seleccionados porque apresentam problemas 

quanto à mobilidade e à segurança relacionados, pelo menos em parte, com a temática da sinalização. 

Desta forma, os casos de estudo serão analisados sob o ponto de vista de alguns indicadores, que por 

sua vez permitirão diagnosticar os principais problemas e a sua relação com a sinalização rodoviária. 

Esta análise permitirá definir algumas recomendações para a melhoria do sistema de sinalização, que 

serão baseadas na revisão efectuada nos capítulos anteriores. Saliente-se que o objectivo deste capítulo 

não é o de proceder à aplicação e ao teste das soluções preconizadas anteriormente, nem tal seria 

possível, uma vez que não só envolveria a intervenção directa no terreno mas também seria 

incompatível com o tempo de realização deste trabalho. 

Os casos de estudo que serão analisados correspondem a duas situações distintas, representativas 

de dois tipos de espaço que, apesar das diferenças existentes entre si, são parte inequívoca do meio 

urbano: Campo de Ourique, bairro da cidade de Lisboa, e a Venda do Pinheiro, localidade do concelho 

de Mafra.  

O bairro de Campo de Ourique constitui uma área urbana consolidada, situada no centro de uma 

grande aglomeração urbana. O tráfego que circula nesta zona tem um carácter marcadamente 

residencial e comercial, isto apesar da existência de uma importante componente de atravessamento. A 

Venda do Pinheiro, pelo contrário, é uma aglomeração de carácter suburbano e, como tal, com uma 

menor densidade e com um povoamento relativamente disperso e irregular. O tráfego que circula no 

seu arruamento principal é sobretudo de atravessamento. Considera-se que a escolha destes dois casos 

permitiu pois aferir a influência da sinalização rodoviária em dois contextos diferentes, possibilitando a 

análise de um maior número de situações presentes nas zonas urbanas. 

5.2 Metodologia de análise 

Para a análise dos casos de estudo, recorreu-se a um conjunto de indicadores relacionados com os 

dois grandes domínios presentes ao longo de todo este estudo – a mobilidade e a segurança. Estes 

indicadores permitem analisar a actual situação dos locais analisados e as suas principais características. 

Posteriormente, através da informação obtida com cada indicador, foram detectadas as insuficiências e 

os constrangimentos ao correcto funcionamento dos sistemas existentes, estabelecendo a sua ligação 

com a sinalização presente na via. Em função destes resultados e da experiência internacional 

anteriormente referida, serão posteriormente propostas recomendações ao nível da sinalização a 

aplicar nos respectivos locais. 

Desta forma, foi utilizado um conjunto de indicadores caracterizadores da sinalização instalada no 

local, dos diversos fluxos de tráfego e da própria configuração da via. Note-se que foram utilizados quer 

indicadores quantitativos, quer outros meramente qualitativos (alguns dos quais apenas descritivos, 

sem qualquer tipo de graduação dos resultados). Os indicadores utilizados foram os seguintes: 
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a) Tráfego 

Este indicador exprime a quantificação dos volumes de tráfego (veículos ou peões por hora) em cada 

um dos fluxos presentes, incluindo os fluxos de tráfego pedonal e ciclável. Além disso, são ainda tidos 

em conta os respectivos subfluxos, nomeadamente os da circulação de transportes públicos e os de 

veículos motorizados de duas rodas. Estes volumes foram recolhidos através de contagens de 15 

minutos, realizadas em situações de hora de ponta ou de especial congestionamento, que 

posteriormente foram extrapolados para volumes horários. 

b) Tempo de espera  

Neste indicador, sempre que aplicável, é quantificado o tempo médio de espera (em segundos) em 

cada um dos fluxos, caso este ocorra. Para além da situação de espera relacionada com a cedência de 

passagem em intersecção, os períodos de espera podem também ocorrer devido à actuação da 

sinalização luminosa ou em consequência de congestionamentos do tráfego. 

c) Conflitos 

Com este indicador pretende-se a identificação dos locais de conflito existentes na via, 

nomeadamente os sítios onde se cruzam os diferentes fluxos e onde é maior a probabilidade de 

ocorrerem situações problemáticas. 

d) Geometria 

Este indicador identifica as características geométricas da via que possam condicionar o seu correcto 

funcionamento, incluindo, por exemplo, a avaliação da visibilidade numa intersecção pelos diferentes 

utentes a partir das vias afluentes. 

e) Sinistralidade 

Este indicador quantifica a ocorrência de sinistros no local, discriminada em termos de número de 

acidentes com mortos, feridos graves e feridos ligeiros, registados entre 2004 a 2007 no caso de Campo 

de Ourique e entre 2004 e 2010 no de Mafra. Os dados referentes a Campo de Ourique foram 

recolhidos no âmbito do estudo realizado para Carvalheira (2010), enquanto que a informação relativa a 

Mafra se baseia nos Relatórios Anuais de Sinistralidade Rodoviária da ANSR e da antiga DGV.  

f) Velocidade 

Este indicador exprime a velocidade dos veículos na aproximação ao local em análise, em especial 

junto aos pontos de conflito. Este indicador é meramente qualitativo, não tendo resultado de qualquer 

medição efectuada com instrumentos auxiliares. Pelo contrário, os resultados obtidos para este 

indicador resultaram directamente da aferição da velocidade através da percepção. Por conseguinte, foi 

utilizada uma escala decrescente de A a C, correspondendo o nível A a uma velocidade média superior a 

50 km/h
18

, o nível C a um valor inferior a 30 km/h
19

 e o nível B a uma velocidade compreendida entre os 

dois valores. 

 

 

                                                           
18 Valor correspondente ao limite máximo de velocidade nas zonas urbanas. 

19 Valor a partir do qual se poderá considerar que a velocidade de circulação é excessiva nas vias urbanas de acesso local, de cariz 

sobretudo residencial e pedonal. Este critério está aliás patente na definição da Zona 30. 
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g) Sinalização 

Este indicador analisa a sinalização instalada no local, nas suas várias categorias (sinalização vertical, 

marcação rodoviária, sinalização luminosa, etc.), nomeadamente no que diz respeito à sua visibilidade 

(diurna e nocturna), colocação, redundância, à interferência entre sinais (prejudicando a percepção do 

condutor) e ao estado de conservação dos sinais e das marcas. 

5.3 Campo de Ourique 

5.3.1 Descrição geral 

O bairro de Campo de Ourique, cuja urbanização data dos anos 30 do século XX, é constituído por 

uma malha ortogonal de arruamentos, em contraste com as zonas envolventes (Correia, 2004). O bairro 

tem uma função marcadamente residencial, mas também aí subsiste uma importante actividade 

comercial e de prestação de serviços, sobretudo na sua área central e nos seus principais eixos viários. O 

interesse do bairro para o presente estudo justifica-se, não apenas pelo seu já referido carácter 

residencial e comercial, mas também pela forte presença da circulação de peões e pela intensidade não 

muito elevada do tráfego motorizado (em comparação com outros locais da cidade), numa situação 

típica de uma zona urbana desta tipologia. 

Na área do bairro, foram seleccionados dois locais especialmente problemáticos para uma análise 

mais aprofundada (ver Figura 5.1): a intersecção das ruas Sampaio Bruno e Coelho da Rocha (assinalada 

na figura com um ponto amarelo) e a intersecção das ruas Saraiva de Carvalho, Ferreira Borges e 

Domingos Sequeira (assinalada na figura com um ponto negro). O primeiro caso situa-se na orla 

ocidental do bairro, numa zona com tráfego pouco denso, mas que constitui um ponto destacado em 

termos de ocorrência de sinistros (Carvalheira, 2010). Por sua vez, a relevância do segundo caso, 

localizado na zona sul do bairro, deve-se ao elevado volume de trânsito, sobretudo de atravessamento, 

que circula na intersecção.    

 

Figura 5.1 - Localização do bairro e dos locais em estudo (adaptado do Google Earth). 

5.3.2 Intersecção das ruas Sampaio Bruno e Coelho da Rocha 

a) Descrição e diagnóstico da situação actual 

A intersecção da Rua Sampaio Bruno com a Rua Coelho da Rocha situa-se numa zona já 

relativamente periférica do bairro, com pouco comércio e circulação de peões moderada (ver Figura 

5.2). A Rua Sampaio Bruno é uma das principais vias de acesso ao interior do bairro, servindo os fluxos 

vindos da Rua Maria Pia e da zona do Cemitério dos Prazeres e fazendo parte do percurso de duas 
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carreiras de autocarros da CARRIS (74 e 701) (Correia, 2004). Esta rua, de dois sentidos, pode ser 

classificada hierarquicamente como via distribuidora local. Pelo contrário, a Rua Coelho da Rocha é uma 

via de sentido único, servindo uma área eminentemente residencial, pelo que é percorrida por uma 

baixa densidade de tráfego. Ambas as vias são ladeadas por numerosos lugares de estacionamento. A 

intersecção situa-se após um troço em acentuado declive da Rua Sampaio Bruno (no seu troço a sul da 

intersecção, na direcção do Cemitério dos Prazeres). O interesse do estudo desta intersecção advém da 

elevada concentração de sinistros com feridos neste local, quando comparada com os dados referentes 

a outras intersecções da mesma zona, mesmo tratando-se de zonas percorridas por maiores volumes de 

tráfego (Carvalheira, 2010). 

 

Figura 5.2 – Localização da intersecção na malha urbana de Campo de Ourique (adaptado do Google Earth). 

A Figura 5.3 apresenta as principais características geométricas da intersecção, bem como o seu 

regime de funcionamento, a sinalização colocada (em cima à esquerda), os diversos fluxos de trânsito 

que a cruzam (em baixo; os fluxos de veículos encontram-se numerados de V1 a V4, enquanto que os 

fluxos de peões são os V5 a V7) e os respectivos locais de conflito (em cima à direita, representados por 

estrelas). 

      

  

Figura 5.3 – Esquemas da intersecção com a sinalização vertical, locais de conflito e fluxos de tráfego (adaptado do Google 

Earth). 
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O Quadro 5.1 apresenta a análise da intersecção sob o ponto de vista dos indicadores anteriormente 

definidos. 

Quadro 5.1 – Resultados na intersecção das ruas Sampaio Bruno e Coelho da Rocha. 

Indicador Resultado 

Tráfego 

V1 – 160 veículos ligeiros, 8 veículos de transporte público; V2 – 360 veículos ligeiros, 4 

motociclos, 8 veículos de transporte público; V3 – 24 veículos ligeiros; V4 – 80 veículos 

ligeiros, 4 motociclos; V5 – 60 peões; V6 – 8 peões; V7 – 4 peões (volumes por hora, 

medidos por volta das 17h30 de um dia útil). Note-se que parte significativa do tráfego 

pedonal é constituída por idosos e crianças, utilizadores vulneráveis. 

Tempo de Espera 
Apenas alguns segundos (máximo de 20s) em V3 e V4. Os restantes fluxos não 

apresentam situações de espera, nem sequer por motivos de congestionamento. 

Conflitos 
Existência de três locais de conflito entre fluxos de veículos e outros três entre fluxos de 

veículos e fluxos de peões (ver Figura 5.3). 

Geometria 

Intersecção antecedida por declive acentuado no troço sul da Rua Sampaio Bruno (ver 

Figura 5.4), na direcção do Cemitério dos Prazeres, o que condiciona fortemente a 

visibilidade da intersecção por parte dos veículos do fluxo V2 (as distâncias de visibilidade 

de paragem para 40 km/h (40 metros) e para 50 km/h (60 metros) ficam já dentro do 

troço de declive pronunciado). Esta situação não é tão limitativa para V3 e V4 devido à 

presença de espelhos. Os veículos estacionados junto à intersecção dificultam a 

visibilidade por parte de V3 e V4, bem como da parte de todos os fluxos motorizados em 

relação aos atravessamentos de peões no arruamento principal (V7 e V6, na ausência de 

passagem de peões).  

Sinistralidade 

Entre 2004 e 2007, ocorreram 1 colisão com um ferido ligeiro (na Rua Coelho da Rocha) e 

2 atropelamentos com feridos, um dos quais com feridos graves (ambos na Rua Sampaio 

Bruno) (Carvalheira, 2010). 

Velocidade 

Moderada a elevada em V1 e V2 (nível B, em média), apesar do registo de alguns casos de 

velocidade claramente superior a 50 km/h. Em V3 e V4, velocidade reduzida (nível C, em 

média). 

Sinalização 

Sinalização bem visível. Ausência de marcação rodoviária (mesmo de marcas separadoras 

dos sentidos na rua principal), excepto passagem de peões na Rua Coelho da Rocha (ver 

Figura 5.4). Sinalização vertical e marcação da passagem de peões bem colocadas e em 

bom estado de conservação. 

 

     

Figura 5.4 – Vista da intersecção: passagem de peões na Rua Coelho da Rocha; início do troço em declive da Rua Sampaio 

Bruno, junto à intersecção.   
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b) Análise e recomendações 

A análise da informação obtida por cada um dos indicadores utilizados permitiu detectar algumas 

insuficiências no funcionamento da intersecção.  

O tráfego motorizado servido pela intersecção é bastante diversificado, incluindo motociclos e 

autocarros de transporte público. Os fluxos que circulam na Rua Sampaio Bruno são significativamente 

mais elevados que aquele que provém da Rua Coelho da Rocha, sendo o fluxo V2 aquele que mais se 

destaca (volume correspondente superior ao dobro do volume de V1, em sentido contrário). Este último 

facto é demonstrativo da importância do fluxo proveniente do troço em declive para o funcionamento 

da intersecção. O tráfego pedonal é relativamente intenso, apresentando uma significativa proporção 

de idosos e de jovens. O principal fluxo de peões é, de longe, aquele que utiliza a única passagem, na 

Rua Coelho da Rocha. Contudo, regista-se a efectiva existência de um fluxo de peões no atravessamento 

da Rua Sampaio Bruno, o que é demonstrativo da insuficiência do funcionamento da intersecção quanto 

ao tráfego pedonal. 

Os tempos de espera são inexistentes nos fluxos que circulam na Rua Sampaio Bruno e pouco 

relevantes no que diz respeito à Rua Coelho da Rocha. Por sua vez, a velocidade praticada é em geral 

relativamente elevada para as condições de segurança permitidas pela intersecção. Note-se que foram 

ainda registados alguns casos de manifesto excesso de velocidade em veículos pertencentes ao fluxo V2, 

ou seja, que afluem à intersecção vindos do troço com declive acentuado. Tal é demonstrativo da 

dificuldade de percepção por parte destes condutores da presença da intersecção. Este facto é tanto 

mais perigoso na medida em que foram registados atravessamentos de peões neste troço da rua (fluxo 

V7). 

No que respeita aos conflitos entre fluxos de veículos, os locais mais problemáticos são os que estão 

relacionados com o fluxo V2, e que advêm da reduzida visibilidade dos condutores deste fluxo sobre os 

restantes. No caso dos conflitos entre veículos e fluxos pedonais, foram detectadas situações muito 

perigosas no atravessamento da Rua Sampaio Bruno, principalmente na zona imediatamente posterior 

ao troço em declive. Quanto à geometria da intersecção, a presença do troço em declive condiciona 

todo o funcionamento, restringindo significativamente a visibilidade e afectando bastante a segurança. 

A presença do estacionamento junto à intersecção também perturba a visibilidade, sobretudo no que 

respeita ao tráfego pedonal de atravessamento da Rua Sampaio Bruno e na circulação proveniente da 

Rua Coelho da Rocha. 

Os dados da sinistralidade atribuem especial relevância a esta intersecção face a outras na mesma 

zona, destacando-se sobretudo a prevalência de atropelamentos na Rua Sampaio Bruno, o que mais 

uma vez indicia a necessidade da colocação de pelo menos uma passagem de peões. De facto, quer 

estes dados quer os referentes aos volumes de tráfego provam que há geração suficiente de fluxo de 

atravessamento para justificar a instalação de passagens de peões transversais a esta rua. Caso esta 

passagem seja colocada do lado do troço declivoso (situação pouco recomendável, como se verá mais 

adiante), a sua presença e da sinalização vertical que lhe surge associada poderia constituir igualmente 

um modo de alertar os condutores do fluxo V2 para a existência da intersecção. Finalmente, registe-se 

ainda a inexistência de sinalização limitadora de velocidade, cuja necessidade é evidenciada pelos 

resultados obtidos no respectivo indicador. 

Por conseguinte, da análise da situação actual do local em estudo, destaca-se a necessidade de: 

alterar a circulação do tráfego pedonal, protegendo-a; limitar a velocidade dos veículos na rua principal; 

e realçar a presença da intersecção (sobretudo para o tráfego que aflui à intersecção vindo do troço em 

declive), respondendo ao problema de visibilidade. Estes casos configuram, pelo menos em parte, um 
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problema de omissão de sinalização, pelo que as soluções propostas para mitigar os problemas 

identificados e melhorar o funcionamento da intersecção são as seguintes: 

• Colocação de pelo menos uma passagem de peões na Rua Sampaio Bruno, junto à intersecção 

(considera-se que atendendo ao reduzido volume do fluxo pedonal e à dimensão da intersecção, não 

se justificará a instalação de duas passagens: uma antes e outra após). De preferência, esta 

passagem de peões deverá ser colocada no troço mais plano da Rua Sampaio Bruno, ou seja, após a 

intersecção na direcção da Rua Maria Pia; de modo a salvaguardar a segurança dos peões (o mais 

afastada possível do troço em declive, aumentando a sua visibilidade pelos condutores). 

• Colocação da sinalização vertical que acompanha a passagem de peões, com a máxima antecedência 

possível, especialmente no troço em declive. Eventual colocação do sinal de informação 

correspondente com pontos de iluminação intermitente. Em princípio, a semaforização da 

intersecção não é necessária, podendo contudo ser recomendável a instalação de sinal luminoso 

intermitente, alertando os veículos para a presença da passagem de peões. 

• Em alternativa, alargamento da zona de passagens de peões, passando a englobar a intersecção, 

com a colocação da respectiva sinalização vertical delimitadora (ver Figura 5.5) no troço em declive 

(actualmente, esta zona inicia-se quase imediatamente após a intersecção, na direcção da Rua Maria 

Pia, prolongando-se ao longo de grande parte da Rua Sampaio Bruno). 

 

Figura 5.5 – Sinal no início da zona de passagens de peões. 

• Colocação de sinal vertical no troço em declive, alertando para a aproximação a uma intersecção 

perigosa, eventualmente com iluminação intermitente. 

• Limitação do estacionamento na proximidade da intersecção, em especial no troço em declive, de 

modo a melhorar a visibilidade. 

 

Figura 5.6 – Sinal de mensagem variável, com exibição da velocidade dos veículos. 
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• Limitação de velocidade no troço em declive da Rua Sampaio Bruno, eventualmente através da 

aplicação de soluções características das Zonas 30. A velocidade neste troço e na intersecção pode 

mesmo ser limitada a 30 km/h, ou mesmo menos. Poderão ser igualmente utilizados alguns 

instrumentos previstos na abordagem das Zonas 30, tais como medidas de acalmia de tráfego, cuja 

aplicação extravasa o âmbito deste estudo. Eventualmente, poderão ser ainda colocados sinais de 

mensagem variável, informando o condutor da velocidade do veículo aquando da sua passagem no 

local, consciencializando-o para a circulação a uma velocidade reduzida (tal como foi implementado 

na proximidade do local em estudo, na Rua Coronel Ribeiro Viana – ver Figura 5.6). 

5.3.3 Intersecção das ruas Saraiva de Carvalho, Ferreira Borges e Domingos Sequeira 

a) Descrição e diagnóstico da situação actual 

A intersecção das ruas Saraiva de Carvalho, Ferreira Borges e Domingos Sequeira situa-se na 

proximidade do limite sul do bairro, sendo um dos seus principais pontos de acesso (ver Figura 5.7). Esta 

intersecção é parte integrante do eixo Rua Domingos Sequeira – Rua Ferreira Borges, que faz a ligação 

da zona da Estrela e da Avenida Infante Santo com as Amoreiras e o Viaduto Duarte Pacheco e que 

constitui a via distribuidora mais importante do bairro (Correia, 2004). Desta forma, o tráfego que utiliza 

a intersecção é sobretudo de atravessamento, não obstante existir ainda uma importante componente 

de acesso local ao interior da malha urbana do bairro, quer através da Rua Ferreira Borges, quer através 

do ramo poente da Rua Saraiva de Carvalho. Todas estas ruas são de dois sentidos com várias vias, 

possuindo um perfil bastante largo. Pelo contrário, o ramo nascente da Rua Saraiva de Carvalho tem 

apenas um sentido de circulação, não permitindo portanto o afluxo de trânsito à intersecção. Nesta 

mesma situação encontra-se uma pequena via que entronca na intersecção a sudoeste (Rua do 

Patrocínio), que é utilizada para acesso local e que é pouco relevante para o seu funcionamento (ver 

vistas das ruas na Figura 5.8). A intersecção, incluindo as passagens de peões, é regulada através de 

sinalização luminosa. 

 

Figura 5.7 – Localização da intersecção na malha urbana de Campo de Ourique (adaptado do Google Earth). 

Esta zona é muito solicitada, não apenas pelo tráfego motorizado, mas também pela circulação de 

peões, atraídos pelos numerosos estabelecimentos comerciais e de serviços das Ruas Saraiva de 

Carvalho e Ferreira Borges. Esta intersecção está ainda incluída no percurso de uma carreira de 

autocarros da CARRIS (709) e de duas de eléctricos (25E e 28E), que circulam na Rua Domingos Sequeira 

e no ramo poente da Rua Saraiva de Carvalho. 
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Figura 5.8 – Vistas da intersecção: Rua Saraiva de Carvalho poente (em cima, à esquerda), Rua do Patrocínio (em cima, à 

direita), Rua Ferreira Borges (centro, à esquerda), Rua Saraiva de Carvalho nascente (centro, à direita) e Rua Domingos Sequeira 

(em baixo). 

A regulação da intersecção através de semáforos possibilita o seu funcionamento em três fases, em 

cada uma das quais apenas se efectuam alguns dos movimentos de veículos e de peões. Esta 

configuração varia em função do período do dia e do dia da semana, consoante a intensidade do tráfego 

(a situação aqui apresentada traduz o funcionamento em hora de ponta num dia útil, ao final da tarde). 

As figuras 5.9 a 5.11 apresentam as principais características geométricas da intersecção, bem como o 

seu regime de funcionamento, a sinalização colocada, os diversos fluxos de trânsito que a cruzam em 

cada uma das fases (os fluxos de veículos encontram-se numerados de V1 a V12, enquanto que os fluxos 

de peões são os V13 a V18) e os respectivos locais de conflito (representados por estrelas). Note-se que 

o fluxo V7 não é permitido pela sinalização vertical disposta no final da Rua Ferreira Borges. 

  

Figura 5.9 – Esquema da intersecção com a sinalização vertical existente (adaptado do Google Earth). 
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Figura 5.10 – Esquemas da intersecção com os locais de conflito entre fluxos para cada uma das fases (adaptado do Google 

Earth). 

 

  

  

  

Figura 5.11 – Esquemas da intersecção com os fluxos de tráfego em cada uma das fases (adaptado do Google Earth). 
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Por sua vez, o Quadro 5.2 apresenta os resultados obtidos por cada indicador nesta intersecção. 

 

Quadro 5.2 – Resultados na intersecção das ruas Saraiva de Carvalho, Ferreira Borges e Domingos Sequeira. 

Indicador Resultado 

Tráfego 

V1 – 3 veículos ligeiros, 1 motociclo; V2 – 26 veículos ligeiros, 2 veículos de transporte 

público (1 autocarro e 1 eléctrico); V3 – 9 veículos ligeiros, 2 motociclos, 1 bicicleta; V4 – 18 

veículos ligeiros, 1 motociclo; V5 – 18 peões, 1 motociclo; V6 – 57 veículos ligeiros, 3 

motociclos, 1 bicicleta; V7 – 3 veículos ligeiros; V8 – 6 veículos ligeiros; V9 – 13 veículos 

ligeiros, 2 veículos de transporte público (1 autocarro e 1 eléctrico), 1 motociclo; V10 – 63 

veículos ligeiros, 1 motociclo; V11 – 27 veículos ligeiros; V12 – 9 veículos ligeiros; V13 – 82 

peões; V14 – 103 peões; V15 – 57 peões; V16 – 51 peões; V17 – 111 peões; V18 – 48 peões 

(volumes por hora, medidos por volta das 17h de um dia útil). Nota: o fluxo V7 não é 

permitido pela sinalização (sinal de proibição de viragem à esquerda). 

Tempo de Espera 

Espera de alguns segundos a alguns minutos, consoante a duração das fases de paragem 

para cada movimento. A fase mais longa é a III, enquanto que a mais curta é a II. O 

congestionamento gerado por vezes, quer pelo trânsito de eléctricos, quer pela retenção de 

veículos no centro da intersecção (durante a fase II) conduz a algumas de situações de 

espera, embora de curta duração. 

Conflitos 

Devido ao funcionamento da intersecção em três fases diferentes, o número de locais de 

conflito foi minimizado relativamente ao caso de um cruzamento prioritário. Os locais de 

conflito, em número de 3 na fase I e de 5 na fase II (a fase III não regista nenhum), devem-

se sobretudo à existência de movimentos permitidos, ou seja, fluxos que intersectam 

outros noutra direcção (ver Figura 5.10). 

Geometria 

A geometria da intersecção não condiciona especialmente a circulação do tráfego, nem põe 

em causa a segurança dos vários intervenientes. A junção da Rua Domingos Sequeira com a 

intersecção é antecedida por um troço em declive moderado, mas cujo efeito é mitigado 

pela regulação semafórica da intersecção. A existência de veículos estacionados em plena 

intersecção poderá embaraçar a normal circulação do tráfego e prejudicar a visibilidade dos 

peões pelos condutores (no caso de alguns movimentos permitidos).  

Sinistralidade 
Entre 2004 e 2007, ocorreram 3 atropelamentos de peões com feridos ligeiros na 

intersecção propriamente dita e nas suas proximidades (Carvalheira, 2010). 

Velocidade 
Velocidade reduzida (nível C, em média), nomeadamente devido à regulação do tráfego por 

sinalização luminosa. 

Sinalização 

A intersecção é regulada por sinais luminosos em todos os seus movimentos. Estes sinais 

estão bem colocados e são bem visíveis. Os sinais verticais estão em geral em razoável 

estado de conservação, apesar de alguns se encontrarem bastante degradados. Há um 

excesso de sinais reguladores da paragem e do estacionamento, particularmente evidente 

no ramo nascente da Rua Saraiva de Carvalho. Outro sinal, colocado na Rua Ferreira Borges, 

encontra-se mal colocado e é ignorado pelos condutores (deveria impedir o fluxo V7). As 

marcas rodoviárias encontram-se na maior parte dos casos em péssimo estado de 

conservação, sendo nalguns locais praticamente invisíveis. A sinalização de orientação 

encontra-se em estado razoável de conservação, mas é insuficiente. 
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b) Análise e recomendações 

A análise dos resultados obtidos para cada um dos indicadores permitiu identificar alguns problemas 

no funcionamento da intersecção, causados directa ou indirectamente por insuficiências ou deficiências 

da sinalização.  

A intersecção é utilizada por um grande volume de tráfego, com especial incidência na circulação de 

atravessamento. Não obstante, esta intersecção também serve o acesso local, facto comprovado pelo 

abundante estacionamento de veículos nas bermas das ruas afluentes e até da própria intersecção. Por 

outro lado, esta intersecção não apresenta problemas ao nível da sua geometria suficientemente 

relevantes para afectar o seu normal funcionamento. De facto, a própria regulação semafórica contribui 

para mitigar quaisquer problemas que possam surgir a este nível, ao segregar os diversos movimentos 

dos veículos e dos peões. A sinalização luminosa também reduz significativamente os locais de conflito 

entre fluxos, relativamente à situação previsível numa intersecção prioritária. De resto, a maioria dos 

locais de conflito corresponde a situações de cruzamento de fluxos de veículos em viragem com fluxos 

de peões em passagem, que se encontram adequadamente assinalados através de sinal luminoso 

intermitente. A situação mais gravosa resultante do cruzamento de dois fluxos de veículos ocorre na 

fase II, entre V9 e V6+V12. 

A sinistralidade registada na intersecção entre 2004 e 2007 é moderada, não se destacando de 

outras situações em locais semelhantes do bairro. Por outro lado, a velocidade praticada pelos diversos 

fluxos também não constitui um problema significativo, uma vez que os veículos circulam, em média, a 

uma velocidade moderada a reduzida. A este facto também não será alheia a regulação semafórica. 

Para além das situações de espera inerentes ao funcionamento da sinalização luminosa, surgem 

amiúde situações de congestionamento, geradas quer pela retenção de veículos na zona central da 

intersecção, quer devido ao impedimento à marcha dos eléctricos (quando um ou mais veículos ocupam 

parte ou a totalidade dos carris). Estas situações ocorrem, na maior parte dos casos, durante a fase II e 

nas transições entre fases (ver Figura 5.11), levando frequentemente à paragem forçada dos veículos 

dos fluxos V6 e V9 nestes locais. Note-se que a fase II é justamente a que decorre num período de 

tempo mais curto. 

Os sinais verticais colocados na intersecção encontram-se, regra geral, bem colocados e bem visíveis, 

havendo contudo alguns casos problemáticos a reportar. Em primeiro lugar, há que referir a situação de 

um sinal de proibição de viragem à esquerda colocado no final da Rua Ferreira Borges, que para além da 

sua colocação incorrecta e pouco visível (está implantado no poste de um candeeiro de iluminação), é 

praticamente ignorado pelos automobilistas, que continuam a aceder ao troço nascente da Rua Saraiva 

de Carvalho a partir desta posição (ver Figura 5.12, à esquerda). Para além disso, registam-se alguns 

casos de sinais em avançado estado de degradação, dos quais a situação mais gravosa e com maior 

probabilidade de afectar a segurança é o do sinal de viragem obrigatória à direita, colocado na junção 

do troço nascente da Rua Saraiva de Carvalho com a via de viragem à direita da Rua Domingos Sequeira 

(ver Figura 5.12, ao centro). Também são comuns painéis adicionais, sobretudo anexos a sinais 

reguladores da paragem e estacionamento, que se encontram mal colocados e praticamente ilegíveis 

(ver Figura 5.12, à direita).  
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Figura 5.12 – Casos problemáticos envolvendo sinais verticais na intersecção. 

A maioria das marcas rodoviárias dispostas pela intersecção também se encontra num avançado 

estado de degradação, sendo praticamente invisíveis em vários pontos. Dos vários casos, destacam-se as 

passagens de peões e as linhas de paragem junto aos semáforos (a situação mais grave é a do final da 

Rua Domingos Sequeira, em que não de todo possível identificar estas marcas) (ver Figura 5.13, à 

esquerda). Também as marcas delimitadoras das vias de trânsito e dos lugares de estacionamento se 

encontram num estado calamitoso. 

Ao nível da regulação da paragem e do estacionamento, é evidente um excesso de colocação destes 

sinais em toda a área da intersecção, vários deles perfeitamente redundantes. A situação mais clara é a 

do troço nascente da Rua Saraiva de Carvalho, em que a proliferação deste tipo de sinais, colocados de 

uma forma sucessiva numa curta extensão, é passível de gerar confusão ao condutor e de induzir 

comportamentos contrários aos pretendidos (ver Figura 5.13, ao centro). Esta distribuição excessiva de 

sinais verticais deve-se à sucessão de troços de lugares de estacionamento pagos com lugares 

reservados para operações de carga e descarga e com um espaço vedado ao estacionamento de 

quaisquer veículos, frente a um estabelecimento escolar. Refira-se ainda a quase ausência de marcas 

reguladoras do estacionamento e da paragem, apenas com duas excepções – numa paragem de 

transportes públicos no troço poente da Rua Saraiva de Carvalho (ver Figura 5.13, à direita) e numa 

pequena extensão na Rua Domingos Sequeira, próxima do semáforo. 

 

 

Figura 5.13 – Aspectos relacionados com marcas rodoviárias e sinais verticais na intersecção. 
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Finalmente, há ainda a referir a situação da sinalização de orientação, que se encontra num estado 

razoável de conservação. Neste campo, destacam-se dois problemas distintos. Por um lado, regista-se a 

ausência de sinais de pré-aviso nas ruas Saraiva de Carvalho e Ferreira Borges, e de direcção nas ruas 

Saraiva de Carvalho e Domingos Sequeira. Naturalmente que o caso mais gravoso é o da Rua Saraiva de 

Carvalho, uma vez que não dispõe de qualquer sinal de orientação na aproximação à intersecção. A 

colocação destes dois tipos de sinais para todas as vias afluentes considera-se necessária devido à 

importância relativa da intersecção na rede viária do bairro e desta zona da cidade. Por outro lado, 

note-se que o sinal de pré-aviso da Rua Domingos Sequeira (ver Figura 5.14, à esquerda), para além de 

se encontrar colocado já na área da intersecção, é inadequado para uma via urbana desta hierarquia. 

Nesta via, a alguns metros da intersecção, encontra-se ainda colocado um sinal de selecção de vias, 

igualmente inadequado à hierarquia do arruamento. Refira-se ainda que o sinal de direcção referente à 

Rua Ferreira Borges se encontra mal posicionado, uma vez que está colocado junto ao início da Rua 

Saraiva de Carvalho, do outro lado da intersecção (ver Figura 5.14, à direita). Os sinais deste tipo (sinais 

de direcção de âmbito urbano) apenas poderão ser colocados imediatamente antes da intersecção, e 

nunca junto às saídas nele representadas (ver subcapítulo 3.2.3b). 

       

Figura 5.14 – Sinais de orientação na intersecção. 

Em síntese, as principais situações problemáticas identificadas nesta intersecção dizem respeito ao 

congestionamento causado pela paragem de veículos na zona central da intersecção e sobre o canal de 

circulação dos eléctricos, ao estado de conservação de alguns sinais e marcas rodoviárias, à redundância 

e inadequação da sinalização reguladora da paragem e do estacionamento e à insuficiência da 

sinalização de orientação. Por conseguinte, as recomendações propostas para mitigar os problemas 

identificados e melhorar o funcionamento da intersecção são as seguintes: 

• Colocação de sinais de pré-aviso (caso se justifique) e de direcção de âmbito urbano em todas as vias 

afluentes à intersecção, incluindo a substituição do sinal de pré-aviso da Rua Domingos Sequeira por 

um sinal de direcção adequado (conforme referido no subcapítulo 3.2.3b).  

• Substituir os sinais degradados e recolocação de marcas rodoviárias de passagens de peões e 

delimitadoras das vias de trânsito e dos lugares de estacionamento, com especial ênfase na Rua 

Domingos Sequeira. 

• Substituição do sinal de proibição da viragem à esquerda da Rua Ferreira Borges por outro colocado 

em poste próprio e mais facilmente visível para os condutores. 

• Colocação da caixa amarela aplicável em zonas congestionáveis na área central da intersecção (ver 

Figura 3.4). Colocação de marcação rodoviária do mesmo formato sobre o corredor de circulação dos 

eléctricos, na sua extensão mais sujeita a congestionamento, tal como previsto na regulamentação 

britânica (ver Quadro 3.16). 
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• Substituição da maioria dos sinais reguladores da paragem e do estacionamento por sinais de zona 

com o mesmo tipo de prescrição, evitando a actual proliferação. Os sinais verticais de regulação da 

paragem/estacionamento só deverão ser colocados em locais que contrariem o disposto no sinal de 

zona (como lugares reservados para operações de carga e descarga). Colocação de marcas 

rodoviárias correspondentes ao disposto nestes sinais, de modo a facilitar a legibilidade por parte 

dos condutores. Eventual ponderação da utilização de um código de cores para estas marcas, 

consoante o regime de paragem/estacionamento em vigor, à semelhança das soluções adoptadas no 

Reino Unido e em Espanha, já referidas anteriormente (ver capítulos 3.3.1d) e 3.3.3, 

respectivamente).  

• Delimitação clara na Rua Saraiva de Carvalho dos troços em que o estacionamento e a paragem são 

proibidos e em que o estacionamento pago é permitido, acompanhada da colocação da sinalização 

vertical (de preferência, com sinais de zona) e da marcação adequadas. A utilização da marca 

vermelha característica das red routes britânicas (ver subcapítulo 3.3.1d) poderia ser especialmente 

útil na extensão em que o estacionamento é proibido junto a um estabelecimento escolar ou, em 

alternativa, de uma linha amarela em ziguezague (caso se pretenda permitir a paragem de veículos 

relacionados com a actividade escolar, numa situação não prevista na regulamentação portuguesa). 

• A própria distribuição dos lugares de estacionamento deverá ser ponderada, de forma a promover a 

concentração dos lugares com a mesma natureza (juntar vários lugares para operações de carga e 

descarga, por exemplo). 

5.4 Venda do Pinheiro 

5.4.1 Descrição geral 

O concelho de Mafra, que é parte integrante da Área Metropolitana de Lisboa, tem registado nos 

últimos anos um grande crescimento populacional, cujo valor na década de 2001-2011 foi mesmo o 

maior quer da região, quer de todo o território do Continente (INE, 2011). A freguesia da Venda do 

Pinheiro é justamente das que tem presenciado um crescimento mais rápido do número de residentes, 

o qual tem sido acompanhado da correspondente expansão urbana da aglomeração, uma das mais 

significativas da região. A esta situação não é alheia a proximidade da sede da freguesia à Auto-estrada 

do Oeste (A8) e uma boa oferta de transportes públicos, que permitem uma ligação fácil e rápida a 

Lisboa (ver Figura 5.15).  

 

Figura 5.15 – Localização da Venda do Pinheiro no concelho de Mafra e relativamente a Lisboa (adaptado do Google Earth). 
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A Venda do Pinheiro é uma aglomeração de tamanho médio (cerca de 8 000 habitantes, segundo os 

Censos 2011 (INE, 2011)) e de cariz maioritariamente suburbano, apresentando um povoamento 

moderadamente disperso e disposto ao longo do seu principal eixo viário. A proximidade à auto-estrada 

e a travessia da povoação pela Estrada Nacional 8 (N8) gera um volume elevado de tráfego de 

atravessamento ao longo da rua principal, a Avenida 9 de Julho. Segundo os dados de sinistralidade da 

ANSR (2004-2010), este eixo destaca-se no conjunto das vias urbanas do concelho de Mafra, tendo sido 

registados um total de seis sinistros (três atropelamentos e três colisões de veículos) (ANSR, 2011; DGV, 

2007). Desta forma, foram seleccionadas duas situações para análise ao longo deste eixo: a Avenida 9 de 

Julho em toda a sua extensão e a intersecção desta mesma avenida com a Rua de Santo António. 

5.4.2 Intersecção da Avenida 9 de Julho e da Rua de Santo António 

a) Descrição e diagnóstico da situação actual 

A intersecção da Avenida 9 de Julho (via principal da intersecção) e da Rua de Santo António (via 

secundária) é a mais importante do principal eixo viário da aglomeração urbana, quer devido à sua 

centralidade, quer devido ao facto de aqui afluírem fluxos provenientes da N8 e das auto-estradas A8 e 

A21. A Rua de Santo António é justamente a principal via de acesso à auto-estrada, cujo nó se situa a 

pouco mais de 1 km de distância. Estes fluxos geram um volume de tráfego muito intenso na 

intersecção, sobretudo nas horas de ponta, o que leva à ocorrência relativamente frequente de 

congestionamentos nestes momentos do dia. A posição central da intersecção relativamente à 

aglomeração (ver Figura 5.16), com uma biblioteca e vários estabelecimentos comerciais na envolvência, 

bem como a presença de várias paragens de transportes públicos na envolvência, contribui para o 

aparecimento de situações especialmente problemáticas, de que é exemplo o estacionamento na via.  

 

Figura 5.16 – Localização da intersecção na malha urbana da Venda do Pinheiro (adaptado do Google Earth). 

A Figura 5.17 apresenta as principais características geométricas da intersecção, bem como o seu 

regime de funcionamento, a sinalização colocada (em cima à esquerda), os diversos fluxos de trânsito 

que a cruzam (em baixo; os fluxos de veículos encontram-se numerados de V1 a V6, enquanto que os 

fluxos de peões são os V7 a V9) e os respectivos locais de conflito (em cima à direita, representados por 

estrelas). 
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Figura 5.17 – Esquemas da intersecção com a sinalização vertical, locais de conflito e fluxos de tráfego (adaptado do Google 

Earth). 

 

 

Figura 5.18 – Vistas da intersecção, na direcção da Avenida 9 de Julho (à esquerda) e na direcção da Rua de Santo António. 

 

Por sua vez, o Quadro 5.3 apresenta os resultados obtidos por cada indicador nesta intersecção. 
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Quadro 5.3 – Resultados na intersecção da Avenida 9 de Julho e da Rua de Santo António. 

Indicador Resultado 

Tráfego 

V1 – 240 veículos ligeiros, 12 veículos pesados, 4 motociclos; V2 – 116 veículos ligeiros, 8 

veículos pesados; V3 – 256 veículos ligeiros, 16 veículos pesados; V4 – 144 veículos 

ligeiros, 4 veículos pesados; V5 – 352 veículos ligeiros, 8 veículos pesados, 8 veículos de 

transporte público, 12 motociclos, 4 bicicletas; V6 – 340 veículos ligeiros, 12 veículos 

pesados, 4 veículos de transporte público, 8 motociclos, 4 bicicletas; V7 – 52 peões; V8 – 

12 peões (em passagem de peões); V9 – 0 (volumes por hora, medidos por volta das 17h 

de um dia útil). 

Tempo de Espera 

Algumas situações de espera em V3; em V2, gerada por V3; em V1, devido ao 

congestionamento gerado pela fila de espera em V2; e em por vezes mesmo em V5, 

provocada por V3. A situação de espera em V2 é especialmente gravosa, pois estende-se 

frequentemente por vários minutos. 

Conflitos 
Existência de 6 locais de conflito entre fluxos de veículos e outros 3 entre fluxos de 

veículos e fluxos de peões (ver Figura 5.17). 

Geometria 

A intersecção está implantada num troço em curva da via principal (Avenida 9 de Julho), o 

que torna a colocação das pistas de viragem problemática. O caso mais evidente é o da 

pista de viragem à esquerda da via principal, que se desenvolve em curva pronunciada. 

Esta pista apresenta dimensões inadequadas, nomeadamente em largura e em extensão. 

O desenvolvimento desta pista limita ainda a largura da própria pista do sentido norte-

sul. A existência de edifícios nas margens da intersecção restringe fortemente a 

visibilidade para o tráfego que aflui no sentido norte-sul (que provém da Malveira). A 

existência de árvores, algumas de grande porte, nas margens e nas próprias ilhas da 

intersecção limitam a sua configuração e poderão prejudicar a visibilidade. A presença de 

lugares de estacionamento na berma também prejudica o correcto funcionamento da 

intersecção (ver Figura 5.18). 

Sinistralidade 
Entre 2004 e 2010, ocorreram 3 colisões e 3 atropelamentos com feridos graves em toda 

a extensão da Avenida 9 de Julho (ANSR, 2011; DGV, 2007).  

Velocidade 

Moderada a elevada em V5 e V6 (nível B, em média), apesar do registo de vários casos de 

velocidade claramente superior a 50 km/h (especialmente em V5). Nos restantes 

movimentos, velocidade reduzida (nível C, em média). 

Sinalização 

As marcas encontram-se, de um modo geral, em avançado estado de degradação, sendo 

dificilmente visíveis em boa parte da intersecção. O sinal de cedência de passagem da via 

de viragem à direita está colocado excessivamente à frente. A sinalização de orientação 

apresenta problemas de uniformidade. 

 

b) Análise e recomendações 

A análise dos volumes de tráfego comprova a importância relativa dos fluxos de viragem, 

principalmente dos fluxos V1 e V3. Globalmente, constata-se o elevado volume de tráfego de veículos 

pesados, sobretudo no eixo formado pelo troço norte da Avenida 9 de Julho e a Rua de Santo António, 

que permite o acesso à auto-estrada (os fluxos com maior proporção de pesados são justamente V1 e 

V3). Por outro lado, a implantação da intersecção num desenvolvimento em curva da via principal 

condiciona a sua configuração geométrica, dificultando a inserção das pistas de viragem. A situação mais 

gravosa é a da pista de viragem à esquerda da via principal, que para além de descrever uma curva 

acentuada, possui uma extensão e largura insuficientes, condicionando ainda a largura da própria pista 

da via principal no mesmo sentido. Estes factos geram congestionamentos frequentes na intersecção, 
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sobretudo no fluxo V3, provocando a acumulação dos veículos que pretendem realizar a viragem à 

esquerda e que acabam por extravasar a própria pista de viragem, impedindo o movimento de V5. O 

congestionamento de V3 condiciona o movimento de V2 (aumentando muito o seu tempo de espera), 

cuja fila de espera impede a livre circulação de V1.  

O estacionamento de veículos por períodos longos nas bermas da intersecção é frequente, fruto do 

carácter suburbano da aglomeração e da presença de várias paragens de transportes públicos na 

proximidade da intersecção. O estacionamento na berma que margina a via principal no sentido norte-

sul é especialmente problemático, uma vez que o espaço disponível é bastante exíguo, não permitindo a 

realização de manobras fora da faixa de rodagem. Esta situação condiciona a circulação na pista 

adjacente (fluxo V5) que, tal como já foi referido, apresenta limitações em termos de largura. O 

estacionamento nesta berma, aliado à ausência de passeios, também prejudica o tráfego pedonal. 

A visibilidade na intersecção encontra-se condicionada não só pela presença de árvores, algumas 

delas de grande porte, mas também pela já referida implantação em curva, agravada pela presença de 

edifícios junto aos limites da via. Esta visibilidade está especialmente restringida para quem se aproxima 

no sentido norte-sul. Apesar disso, a velocidade praticada é relativamente elevada, nomeadamente nos 

movimentos V5 e V6.  

No que diz respeito à sinalização, há a destacar o estado de degradação de algumas marcas 

rodoviárias, nomeadamente na pista de viragem à esquerda da via principal e nos ramos de acesso à via 

secundária (em cima e em baixo à esquerda, na Figura 5.19). No primeiro caso, as linhas de delimitação 

e de paragem são praticamente invisíveis. Também as marcas da única passagem de peões (referente ao 

movimento pedonal V8) se encontram num mau estado de conservação. Refira-se ainda que a 

instalação de mais passagens de peões noutros ramos da intersecção não se considera necessária uma 

vez que a via secundária, único ramo em que tal se poderia justificar (no outro ramo, o fluxo V9 é nulo), 

é servida por uma destas infra-estruturas numa zona muito próxima da intersecção. 

Já quanto à sinalização vertical, há que referir a colocação do sinal de cedência de passagem numa 

posição muito avançada em relação ao ramo de viragem à direita da via secundária. O posicionamento 

deste sinal é passível de causar confusão aos condutores do fluxo V6, uma vez que este ramo se 

desenvolve de uma forma praticamente paralela relativamente à via principal (em baixo à direita, na 

Figura 5.19).  

Finalmente, quanto à sinalização de orientação, detectaram-se sobretudo problemas de 

uniformidade, nomeadamente nos sinais direccionais da via principal. De facto, os sinais de cada um dos 

sentidos seguem configurações diferentes – o sinal do sentido norte-sul é o de âmbito urbano (à direita, 

na Figura 5.20), em contraste com os do sentido contrário (setas de direcção; à esquerda, na Figura 

5.20), o que concorre para a sua difícil visibilidade por parte dos condutores. Aliás, o posicionamento do 

primeiro sinal é incorrecto enquanto sinal de âmbito urbano, uma vez que deveria ser colocado antes da 

intersecção e não junto à saída que assinala. De resto, os sinais de direcção da via secundária, num 

número de seis (o máximo aconselhado), são igualmente de âmbito urbano. 

Em síntese, as principais situações problemáticas identificadas nesta intersecção dizem respeito ao 

congestionamento causado pela configuração geométrica da intersecção, à circulação de veículos em 

velocidade excessiva, ao estado de conservação de algumas marcas rodoviárias, ao estacionamento na 

berma e à uniformização e adequação da sinalização de orientação. Por conseguinte, as recomendações 

propostas para melhorar o funcionamento da intersecção são as seguintes: 

• Recuo da posição do sinal de cedência de passagem do ramo de viragem à direita da via secundária, 

de forma a evitar a sua interferência no tráfego da via principal. 
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Figura 5.19 – Problemas com sinais verticais e marcas rodoviárias detectados na intersecção. 

   

Figura 5.20 – Sinais de orientação colocados na via. 

• Substituição do sinal de direcção referente ao sentido norte-sul por uma seta de direcção, uma vez 

que a via principal, como estrada nacional, faz parte da rede nacional classificada e, como tal, a sua 

sinalização de orientação terá de exprimir continuidade, independentemente de se tratar de um 

troço urbano ou rural. A mesma lógica já não é aplicável aos sinais de direcção da via secundária, 

devido à sua hierarquia e devido ao carácter urbano das suas indicações. 

• Colocação de sinalização reguladora do estacionamento, pelo menos na berma da via principal no 

sentido norte-sul, de modo a restringir o estacionamento nos períodos do dia de maior 

congestionamento (eventualmente com a proibição do estacionamento neste local durante estes 

períodos). Uma solução deste género poderia basear-se na experiência britânica de regulação de 

estacionamento em zonas sujeitas à influência ao congestionamento característico das horas de 

ponta (ver o sinal relativo à urban clearway, no Quadro 3.18, capítulo 3.3.1). 

• Restauro das marcas que se encontram degradadas, sobretudo as aplicadas nas pistas de viragem. 

• Extensão da zona de velocidade controlada (através de radar) que tem o seu início na imediações do 

local em estudo, na Avenida 9 de Julho, de forma a que passe a incluir a intersecção em toda a sua 

extensão. O sinal vertical que assinala o início do troço sujeito ao controlo da velocidade de 

circulação (ver Figura 5.21), e que inclui sinais luminosos intermitentes, deverá ser colocado no ramo 

norte da via principal, a uma distância adequada do início da intersecção. A colocação de bandas 
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cromáticas na via principal, na aproximação à intersecção, também poderá contribuir para a redução 

da velocidade praticada e como meio de alerta dos condutores. 

 

Figura 5.21 – Sinal de início do troço sujeito a velocidade controlada, na Avenida 9 de Julho. 

As situações de congestionamento que acontecem com frequência neste local devem-se sobretudo à 

configuração geométrica da intersecção, condicionada pelo espaço disponível, pela presença de árvores 

de grande porte na área marginal e na própria ilha separadora de sentidos, e pela sua localização, na 

área central do aglomerado urbano. Os problemas relacionados com as dimensões das pistas do sentido 

norte-sul derivam igualmente da exiguidade do espaço, o que também causa problemas ao nível do 

estacionamento na berma e da circulação de peões. Estes problemas não têm aparentemente solução 

através da sinalização, ou pelo menos não unicamente por esta via. Eventualmente, poderia equacionar-

se a regulação da intersecção através de sinalização luminosa, mas a aplicação de uma solução deste 

género transcende o âmbito deste estudo.  

Hipoteticamente, poderia ainda ser considerada uma solução envolvendo a instalação de sistemas 

de marcação variável, à semelhança dos instrumentos que têm vindo a ser desenvolvidos na Holanda 

(ver capítulo 3.3.3). No caso concreto da intersecção em análise, poderiam ser instaladas marcas 

rodoviárias dinâmicas, constituídas por dispositivos de iluminação com tecnologia LED dispostos no 

pavimento e accionados conforme as condições do tráfego, substituindo e modificando a marcação 

rodoviária fixa. Deste modo, a configuração das pistas da intersecção poderia ser modificada, 

permitindo por exemplo que, nos períodos de maior congestionamento, o eixo principal da intersecção 

(e, como tal, prioritário) passasse a incluir o ramo norte da Avenida 9 de Julho e a Rua de Santo António, 

que coincide com o eixo de maior volume de tráfego de pesados. Naturalmente que uma solução deste 

género teria de incluir igualmente a colocação de sinalização vertical de mensagem variável adequada. 

Note-se que a implementação de uma solução deste tipo apenas pode ser considerada a um nível 

meramente hipotético, uma vez que, mesmo na própria Holanda, estes sistemas ainda se encontram 

num estado de desenvolvimento muito inicial. 

5.4.3 Avenida 9 de Julho 

a) Descrição e diagnóstico da situação actual 

A Avenida 9 de Julho é o principal arruamento do aglomerado urbano, integrando a Estrada Nacional 

8 (ver Figura 5.22). A intensidade do tráfego que diariamente percorre este eixo é muito elevada, o que 

inclui uma significativa componente de veículos pesados. Para além disso, esta via está ainda sujeita a 

uma intensa circulação de peões na zona central do aglomerado, onde se encontram vários 

estabelecimentos comerciais e de serviços. Esta via é ainda utilizada como parte do percurso de vários 

veículos de transporte público, que dispõem de várias paragens em toda a sua extensão. 
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Figura 5.22 – Troço da Avenida 9 de Julho em análise, na Venda do Pinheiro (adaptado do Google Earth). 

De todos os vários elementos integrantes da via, optou-se por analisar com especial ênfase as 

passagens de peões. De facto, ao longo do seu desenvolvimento na área urbana, este eixo é cruzado por 

um total de seis passagens de peões, das quais duas se encontram dentro da zona de velocidade 

controlada já referida anteriormente. Uma destas duas passagens é a única de todo o arruamento cuja 

regulação é feita através de sinalização luminosa. Deste grupo de seis passagens, foram analisadas três, 

nomeadamente as duas passagens integradas na zona de velocidade controlada e a passagem seguinte, 

no sentido norte-sul (ver a localização na Figura 5.23 e vistas de cada passagem na Figura 5.24). 

           

Figura 5.23 – Localização das passagens de peões e do troço com velocidade controlada (adaptado do Google Earth) (à 

esquerda); esquema de fluxos adoptado (fluxo pedonal a azul e fluxos de veículos a verde), sendo X o número da passagem (à 

direita). 

   

 

Figura 5.24 – Passagens de peões analisadas: passagem 1 (em cima, à esquerda); passagem 2 (em cima, à direita); passagem 3 

(em baixo). 



85 
 

O Quadro 5.4 apresenta os resultados obtidos por cada indicador no troço da Avenida 9 de Julho em 

estudo, incluindo não apenas cada uma das três passagens de peões já referidas mas englobando ainda 

vários outros elementos da sua envolvente.  

Quadro 5.4 – Resultados na Avenida 9 de Julho. 

Indicador Resultado 

Tráfego 

V1.1 – 152 peões; V1.2 – 588 veículos ligeiros, 13 veículos pesados, 12 motociclos; V1.3 – 

432 veículos ligeiros, 21 veículos pesados, 8 motociclos; V2.1 – 76 peões; V2.2 – 360 

veículos ligeiros, 16 veículos pesados, 12 motociclos, 8 bicicletas; V2.3 – 460 veículos 

ligeiros, 28 veículos pesados, 8 motociclos; V3.1 – 48 peões; V3.2 – 468 veículos ligeiros, 

12 veículos pesados, 4 motociclos, 4 bicicletas; V3.3 – 456 veículos ligeiros, 8 veículos 

pesados, 8 bicicletas (volumes por hora, medidos por volta das 16h30 de um dia útil) (ver 

Figura 5.23). 

Tempo de Espera 

Na passagem 1 surgem frequentemente situações de congestionamento devido ao 

accionamento dos semáforos pelos peões (os semáforos funcionam com botoneira). As 

constantes paragens (cada paragem dura cerca de 20 segundos), em média 52 por hora, 

gera filas de espera não raras vezes. 

Conflitos 
Os únicos conflitos que se enquadram nesta análise respeitam ao entrecruzamento dos 

fluxos de veículos com os de peões, presentes em cada passagem. 

Geometria 

A via não apresenta problemas geométricos significativos, com excepção da frequente 

ausência de passeios, forçando os peões a circular na berma. O estacionamento efectua-

se normalmente em lugares próprios, distribuídos pelos dois lados da via, e normalmente 

em espaços segregados da faixa de rodagem. A via dispõe de várias paragens de 

transportes públicos, algumas delas sem lugar próprio, implicando a paragem do 

autocarro em plena via. 

Sinistralidade 
Entre 2004 e 2010, ocorreram 3 colisões e 3 atropelamentos com feridos graves em toda 

a extensão da Avenida 9 de Julho (ANSR, 2011; DGV, 2007).  

Velocidade 

Moderada a elevada (nível A, em média) fora da zona de velocidade controlada, com 

registo de vários casos de velocidade claramente superior a 50 km/h. Moderada a 

reduzida (nível B, em média) dentro da zona de velocidade controlada. 

Sinalização 

Quer a sinalização vertical, quer a marcação encontram-se, regra geral, correctamente 

colocados e em bom estado de conservação. A passagem 1 é regulada por sinalização 

luminosa, accionada pelos peões através de botão. As passagens 1 e 2 incluem-se num 

troço de velocidade controlada, delimitada por sinais verticais, com indicação do limite de 

velocidade (50 km/h) e com sinais luminosos intermitentes. A via, em toda a sua 

extensão, apresenta problemas a nível da marcação de estacionamento/paragem e da 

uniformidade dos sinais de direcção. 

 

b) Análise e recomendações 

Os resultados obtidos para os volumes de tráfego evidenciam a forte presença de veículos pesados 

em todas as passagens de peões analisadas, à semelhança aliás da intersecção objecto de estudo no 

subcapítulo anterior. Quanto ao tráfego pedonal, constata-se que este é mais intenso na passagem 1, 

diminuindo sucessivamente nas passagens seguintes. De facto, as passagens 1 e 2 encontram-se 

situadas na zona mais central da aglomeração urbana, com uma intensa actividade comercial e de 

serviços. Para além disso, a passagem 1 está instalada na proximidade de um estabelecimento escolar 

de alguma dimensão, o que contribui para a intensificação da circulação de peões nesta zona.  
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A circulação pedonal é fortemente restringida pela ausência de passeios em vários troços deste 

arruamento, alguns deles próximos da zona central, o que condiciona de forma significativa a segurança 

dos peões na via. De facto, refira-se que dos sinistros registados em toda a extensão da avenida nos 

últimos sete anos, metade respeita a atropelamentos dos quais resultaram feridos graves, num número 

total de três. 

A circulação ciclável também assume alguma dimensão, sobretudo na passagem 2. Por outro lado, 

há que referir que este arruamento é o principal eixo de circulação de transportes públicos de toda a 

aglomeração, encontrando-se várias paragens de autocarro dispostas em toda a extensão da avenida. A 

maior parte destas paragens não se efectua em lugar próprio, pelo que a paragem dos autocarros gera 

frequentemente congestionamentos. 

As passagens 1 e 2 integram um troço da via sujeito a velocidade controlada (cuja detecção é feita 

através de radar), devidamente assinalado nos seus limites (ver Figura 5.21). Este facto é evidenciado 

pela velocidade praticada, que é mais elevada na passagem 3 que nas restantes (inclusive com casos de 

excesso de velocidade mais numerosos).  

A sinalização vertical e a marcação rodoviária encontram-se, regra geral, correctamente colocadas e 

em bom estado de conservação, não obstante a existência de algumas situações de marcas degradadas 

nas vias transversais. Refira-se que o esquema de marcação aplicado nesta via é o adequado à sua 

hierarquia (estrada nacional), incluindo alguns elementos não muito comuns no espaço urbano, de que 

são exemplo as guias. 

       

            

Figura 5.25 – Situações problemáticas de sinalização de regulação do estacionamento detectadas ao longo da via. 

Os principais problemas detectados ao nível da sinalização dizem respeito à regulação da paragem e 

do estacionamento. De facto, nalguns locais da via e das zonas envolventes existem situações de 

aplicação inadequada das marcas de estacionamento, com a utilização de linhas de cor amarela em 

posições incorrectas e para a delimitação de lugares de estacionamento (ver Figura 5.25). A 

configuração dos sinais verticais que regulam o estacionamento também é, na maioria dos casos, 

incorrecta, primando pela ausência de painéis adicionais (numa situação muito comum um pouco por 
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todo o País). Na própria via, detectou-se a sinalização inadequada de dois lugares reservados ao 

estacionamento de táxis, quer em termos de sinais verticais, quer em termos de marcas aplicadas, quer 

até ao nível da dimensão (ver Figura 5.25). Registe-se ainda a carência de lugares reservados à 

realização de operações de carga e descarga ao longo de todo o eixo. 

De todas as passagens de peões dispostas ao longo da via, a passagem 1 é a única regulada através 

de sinalização luminosa, que é activada pela acção dos peões que pretendem atravessar a via. A 

instalação deste sistema deve-se à proximidade de um estabelecimento escolar, que obviamente 

constitui um importante gerador de tráfego pedonal (sobretudo crianças e jovens), pretendendo-se 

assim assegurar que o atravessamento da via pelos peões ocorre nas melhores condições possível de 

segurança.  

O funcionamento do sistema pressupõe que por cada vez que o mecanismo é accionado, a circulação 

de veículos fica impedida durante cerca de 20 segundos, independentemente do número de peões que 

utiliza a passagem. De facto, na maioria das situações, apenas um peão efectua o atravessamento da 

via, podendo suceder-se várias paragens seguidas ao ritmo da circulação pedonal da zona. 

Consequentemente, ocorrem congestionamentos do trânsito com muita frequência neste local (ver 

Figura 5.26), justamente um dos mais movimentados de toda a aglomeração urbana, gerando-se 

extensas filas de trânsito que põem em causa a fluidez da circulação de toda a zona e da intersecção que 

lhe está próxima (analisada no subcapítulo anterior). 

 

Figura 5.26 – Congestionamento gerado pelo funcionamento do sistema de sinalização na passagem 1. 

No que respeita à sinalização de orientação, foram detectados alguns problemas ao nível da 

uniformidade de alguns sinais de direcção, bem como da sua conformidade com o regulamentado. 

Nomeadamente, foram instalados em vários locais da via sinais de direcção que são distintos das 

soluções prescritas para as áreas urbanas (ver Figura 5.27).  

 

Figura 5.27 – Sinais de direcção: conforme a solução prescrita para as zonas urbanas (à esquerda), soluções não conformes (ao 

centro e à direita). 

Em síntese, os principais problemas identificados dizem respeito ao congestionamento gerado na 

passagem 1, à circulação em excesso de velocidade no troço anterior à zona de velocidade controlada, 

às condições de circulação pedonal resultantes da ausência de passeios, à utilização inadequada de 
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sinais e marcas reguladores do estacionamento e a não-conformidades da sinalização de orientação. Por 

conseguinte, as recomendações propostas ao nível da sinalização para melhorar o funcionamento da 

intersecção são as seguintes: 

• Extensão do troço com velocidade controlada, de modo a incluir todas as passagens de peões 

dispostas ao longo da via. Possivelmente, alargar este troço até ao início do aglomerado urbano. 

• Adopção das marcas previstas na regulamentação britânica para a aproximação às passagens de 

peões – linha branca em ziguezague de cada lado da via (ver subcapítulo 3.3.1c). 

• Colocação de sinal de alerta para a aproximação a um estabelecimento escolar na proximidade da 

passagem 1 (à semelhança do que acontece em Campo de Ourique), de modo a realçar o tipo de 

tráfego pedonal que atravessa a via neste local (ver Figura 5.28). 

 

Figura 5.28 – Sinal de aproximação a escola na Rua Saraiva de Carvalho, em Campo de Ourique. 

• Adopção das marcas de aproximação a passagem de peões na envolvência de escola utilizadas na 

Holanda, com colocação de marca em forma de sinal de perigo e, eventualmente, de pórtico 

representando o mesmo sinal (ver Quadro 3.20). 

• Alterar o sistema de sinalização luminosa, substituindo o mecanismo actual de accionamento pelos 

peões por um dispositivo com funcionamento autónomo, a funcionar com períodos fixos. 

Naturalmente que a implementação de uma solução deste tipo teria de ser ponderada tendo em 

conta o volume de tráfego pedonal e a sua distribuição ao longo do tempo. 

• Utilização de linhas de cor branca para delimitar lugares de estacionamento convencionais, bem 

como de linhas de cor amarela para a demarcação de lugares reservados para o estacionamento de 

táxis, para operações de carga e descarga e para a paragem de transportes públicos. Utilização da 

linha contínua amarela unicamente em troços em que o estacionamento seja proibido (em troços 

com guia, colocar a linha sobre o bordo do passeio) (ver Quadro 3.15). 

• Colocação de sinais de proibição do estacionamento, nos locais apropriados, com painéis adicionais 

anexos, indicando o troço em que a prescrição se aplica. 

• Adopção do modelo de sinal de âmbito urbano para todos os sinais de direcção instalados na via. Em 

alternativa, caso a natureza da via a assinalar o justifique, poderão ser adoptadas setas de direcção, 

na medida em que este eixo se integra numa estrada nacional (ver Quadro 3.10). 
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5.5 Conclusões 

A análise destes casos de estudo permitiu, à semelhança de capítulos anteriores, reflectir sobre a 

importância da sinalização rodoviária e a sua influência na mobilidade e na segurança dos utentes da via 

urbana, mas desta vez com aplicação em contexto real. Para tal, foram seleccionados quatro casos 

diferentes, em dois meios urbanos distintos: um bairro no centro de uma área urbana consolidada e um 

aglomerado periférico, de cariz suburbano. Dos problemas registados em cada um dos dois contextos, 

destacam-se os conflitos entre a circulação pedonal e motorizada e a regulação do estacionamento, no 

caso da área urbana consolidada; bem como o excesso de velocidade e o congestionamento motivado 

pelo tráfego de atravessamento, no caso do espaço suburbano. 

A proposta de recomendações ao nível da sinalização, baseada quer na prática nacional quer na 

experiência internacional abordadas em capítulos anteriores, tem como principal limitação o facto de 

vários destes problemas dependerem também de outros factores independentes da actuação dos sinais 

e das marcas rodoviárias. De resto, a impossibilidade de aplicação no terreno e o facto de boa parte das 

propostas baseadas na prática internacional não se encontrarem previstas a nível regulamentar 

nacional, limita a avaliação da exequibilidade e da eficácia das soluções anteriormente apresentadas, 

pelo que estas deverão ser tomadas como meras recomendações. 
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6. Considerações finais 

6.1 Conclusões gerais 

A sinalização é uma parte crucial do sistema rodoviário, contribuindo de uma forma determinante 

para o seu correcto funcionamento. A eficácia do sistema de sinalização é fundamental para a 

legibilidade da via por parte dos utentes, permitindo-lhes antecipar eventuais situações de risco e 

transitar em condições de maior segurança. A correcta instalação dos sinais e das marcas rodoviárias 

também contribui para a circulação mais fluida e eficiente dos diversos utentes nos vários modos de 

transporte. 

A variedade funcional do espaço urbano, bem como a diversidade e a intensidade do tráfego, 

conferem uma especial complexidade à via urbana. Desta forma, a aplicação e a utilização da sinalização 

no meio urbano exige uma adequação das regras e das práticas seguidas para as estradas interurbanas, 

o que já aconteceu em diversos países europeus. A nível nacional, a ausência de regulamentação 

directamente aplicável às zonas urbanas constitui uma importante lacuna, dificultando o trabalho dos 

vários intervenientes do projecto e da construção da via. Dos quatro casos internacionais analisados, foi 

possível identificar várias práticas inovadoras de aplicação da sinalização em vias urbanas face à situação 

nacional, destacando-se nomeadamente as soluções apresentadas para a gestão da 

paragem/estacionamento, para as circulações pedonal e ciclável e para a utilização de sistemas de 

sinalização de mensagem variável.  

Por outro lado, as duas abordagens que foram objecto de estudo – a Zona 30 e o Espaço Partilhado – 

correspondem a duas visões divergentes do papel da sinalização na regulação da circulação viária, com 

diferentes implicações sobre a mobilidade e sobre a segurança. A Zona 30, que preconiza um uso 

moderado (mas efectivo) da sinalização, produz efeitos positivos ao nível da segurança, sobretudo no 

que respeita ao tráfego pedonal, apesar de restringir fortemente a mobilidade do tráfego motorizado. 

Pelo contrário, o Espaço Partilhado, ao propor a eliminação completa de todo e qualquer sinal ou marca, 

tem permitido uma redução expressiva da sinistralidade grave, mantendo geralmente um nível 

satisfatório de mobilidade quando aplicado em áreas urbanas de baixa densidade. Contudo, devido à 

sua natureza, o sucesso da implementação desta abordagem e a sua aceitação por parte dos utentes 

estão fortemente correlacionados com o contexto cultural em que é aplicada, pelo que a sua eficácia 

poderá variar consoante o local.  

A análise dos casos de estudo – Campo de Ourique (Lisboa) e Venda do Pinheiro (Mafra) – permitiu 

aplicar a informação recolhida anteriormente a contextos reais. A metodologia seguida consistiu na 

análise da via sob o ponto de vista de alguns indicadores, que permitiram caracterizar o seu 

funcionamento e diagnosticar situações problemáticas. A aplicação desta abordagem aos vários casos 

de estudo possibilitou a detecção de alguns problemas, mas revelou algumas dificuldades ao nível do 

diagnóstico e da proposta de mitigação dos problemas identificados conforme seguidamente se 

sumariza. 

Por um lado, e em primeiro lugar, alguns dos indicadores utilizados, nomeadamente a geometria e a 

sinalização, revelaram ser demasiado vastos e genéricos, envolvendo a recolha de um conjunto 

excessivamente abrangente de dados. O caso da sinalização foi o que levantou mais problemas, uma vez 

que englobou a avaliação de inúmeras características de todos os sinais e marcas, de todas as 

categorias, dispostos no local em estudo. A geometria padeceu da mesma debilidade, na medida em 
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que abrange um vasto conjunto de características intrínsecas à própria via, desde a visibilidade à 

disposição das vias de trânsito.  

Em segundo lugar, a insuficiência da informação disponível tornou problemática a recolha de alguns 

dados, condicionando a análise subsequente. Esta dificuldade esteve bem patente no indicador 

referente à sinistralidade quando aplicado aos casos de estudo na Venda do Pinheiro. De facto, os 

sinistros registados entre 2004 e 2010 não se encontravam georreferenciados, não sendo possível obter 

mais dados relativos à sua localização para além da designação da via em que ocorreram, ao contrário 

do que aconteceu nos casos de Campo de Ourique. Deste modo, não foi possível distinguir os acidentes 

sucedidos na intersecção estudada dos que tiveram lugar no restante desenvolvimento da via, 

nomeadamente nas passagens de peões que foram objecto de uma análise mais aprofundada. 

Por outro lado, a inclusão de indicadores de natureza distinta, de carácter qualitativo ou 

quantitativo, revelou-se igualmente problemática, na medida em que introduziu um grau de alguma 

dispersão na análise de cada caso, impedindo uma maior agregação dos resultados globais. A resolução 

deste problema poderia passar por uma solução intermédia, recorrendo-se à expressão do resultado 

obtido em cada indicador qualitativo através de uma escala de classificações, de forma similar ao que já 

acontece na velocidade. 

Finalmente, a análise dos resultados obtidos permitiu constatar que uma parte significativa dos 

problemas detectados depende de factores não relacionados com a acção do sistema de sinalização, 

sendo boa parte deles inerentes à própria configuração e disposição da via ou das intersecções 

analisadas. De resto, a inclusão do indicador referente à geometria teve como objectivo justamente o de 

destrinçar as situações problemáticas directamente atribuíveis à sinalização de outras intrínsecas à 

própria via. 

De qualquer modo, a impossibilidade de implementar na prática as recomendações prescritas em 

cada caso impede a verificação da sua eficácia, constituindo ela própria uma limitação da análise 

efectuada.  

Em suma, considera-se que os objectivos inicialmente propostos foram cumpridos, contribuindo o 

presente trabalho para a melhoria da situação actual da aplicação da sinalização em Portugal.  

Para concluir, é apresentado, de uma forma sumária, um conjunto de recomendações definidas com 

base no trabalho desenvolvido nos capítulos anteriores, correspondendo aos casos em que a existência 

de lacunas na utilização da sinalização é mais evidente a nível nacional. Note-se que algumas das 

recomendações apresentadas respeitam a práticas em vigor nos quatro países europeus estudados. 

Como tal, a aplicação de algumas destas recomendações em Portugal só poderia ocorrer após a devida 

transposição para a normativa nacional. 

a) Intersecções 

• O sinal de obrigação relativo ao sentido giratório utilizado nas rotundas deverá ser colocado em cada 

ramo afluente, imediatamente antes da rotunda, e não na ilha central (ver Figura 3.1 e Quadro 3.3). 

• A marca a colocar no centro de uma mini-rotunda deverá ser similar à utilizada no Reino Unido (ver 

Figura 3.7). Note-se que ainda não existe prescrição específica para este caso a nível nacional. A 

sinalização vertical a colocar deverá incluir os sinais de obrigação e de cedência de passagem 

previstos para o caso geral das rotundas. 

• O sinal de pré-selecção representado na Figura 3.2 deverá ser utilizado de uma forma mais 

frequente, pois clarifica e facilita a leitura da restante sinalização por parte do condutor. 
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• A caixa com grelha amarela (ver Figura 3.4) deverá ser colocada no centro de todas as intersecções 

em que ocorram frequentemente congestionamentos. 

b) Trânsito pedonal e ciclável 

• Nas passagens de peões, a marcação a aplicar deverá respeitar a natureza da passagem, 

nomeadamente reflectindo a presença ou ausência de sinalização luminosa (ver Quadro 3.14). 

• Em cada passagem de peões ou de ciclistas deverá ser colocada uma linha longitudinal contínua 

amarela na berma, numa extensão de 5 metros antes da passagem em ambos os sentidos, de modo 

a impedir a paragem e o estacionamento de qualquer veículo que prejudique a visibilidade sobre os 

peões ou ciclistas (ver Quadro 3.14). 

• As marcas longitudinais brancas em ziguezague previstas no caso britânico permitem assinalar 

claramente a aproximação a uma passagem de peões, constituindo uma boa solução (ver Quadro 

3.17). 

• O sinal relativo à aproximação a escola deverá ser colocado sempre na aproximação a cada um 

destes estabelecimentos, especialmente no caso de existir uma passagem de peões (ver Quadro 3.6). 

O conjunto dos sinais e das marcas previstos no caso holandês constitui uma boa referência para a 

correcta sinalização deste tipo de situações, envolvendo sinais colocados em pórtico e marcas 

representando sinais de perigo (ver Quadro 3.20). 

• Os sinais de alerta de peões acerca do regime de circulação em vigor junto a uma passagem, em uso 

no Reino Unido, permitem aumentar a segurança da circulação pedonal (ver Quadro 3.17). 

• As lombas redutoras de velocidade (LRV) deverão ser assinaladas com as marcas previstas na 

regulamentação nacional, representadas na Figura 3.5. Devido à implementação relativamente 

recente deste tipo de dispositivos em Portugal, o uso destas marcas rodoviárias ainda não se 

encontra generalizado. 

• Tal como nos casos francês e espanhol, poderá ser definido um regime de zonas de circulação 

urbanas, cada uma das quais apresentando diferentes condições para a circulação pedonal e ciclável 

e para a velocidade praticada (ver Quadro 3.23 e Quadro 3.25). 

c) Circulação de transportes públicos 

• A colocação de uma caixa amarela em grelha, similar à referida anteriormente, mas especialmente 

adaptada aos corredores em que circulam eléctricos, poderá evitar a ocorrência de 

congestionamentos que, neste caso, impedem completamente a marcha do veículo. Estas marcas 

são utilizadas no caso britânico (ver Quadro 3.16).  

• Os sinais britânicos colocados nas vias que intersectam os corredores de circulação, e que informam 

acerca do sentido do trânsito de autocarros e bicicletas, permitem reforçar a segurança, informando 

os condutores que atravessam estas pistas e possibilitando-lhes a antecipação de eventuais 

situações de risco (ver Quadro 3.16). 

d) Estacionamento/paragem 

• Os sinais relativos à permissão e à proibição de estacionamento e da paragem de veículos deverão 

ser acompanhados do respectivo painel adicional, com a informação sobre o regime em vigor 

apresentada de uma forma clara e perfeitamente visível para os utentes (ver Quadro 3.7). 
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• Estes sinais deverão ser sempre acompanhados pelas correspondentes marcas rodoviárias, 

colocadas em toda a extensão do troço em que o prescrito no sinal vigora (ver Quadro 3.15). Para 

evitar confusão com estas marcas, a guia só deverá ser utilizada em contexto urbano em vias cuja 

hierarquia o justifique. 

• A linha amarela em ziguezague só deverá ser utilizada, segundo a regulamentação portuguesa, em 

paragens de veículos de transporte público dispostas na via. Contudo, noutros países, esta marca é 

igualmente aplicada noutras situações, como por exemplo junto a escolas. 

• Deverá ser privilegiado o uso de sinais de zona, contendo as mesmas prescrições que os sinais 

anteriores, de forma a evitar uma colocação excessiva de sinais verticais (ver Quadro 3.8). Os sinais 

utilizados no Reino Unido e em Espanha constituem casos interessantes a ter em conta, agregando 

num mesmo sinal um conjunto de informações bastante vasto (ver Quadro 3.17, Quadro 3.18 e 

Quadro 3.21). 

• A utilização da linha contínua azul, na Holanda e em França, em troços nos quais o estacionamento é 

pago ou se encontra sujeito a uma limitação temporal, constitui um caso interessante passível de ser 

aplicado no contexto nacional (ver Quadro 3.20 e Quadro 3.24). Outro caso relevante é o das red 

routes britânicas, que são colocadas em troços em que o estacionamento e a paragem estão sujeitos 

a um regime de proibição total (ver Quadro 3.18). 

e) Sinalização de orientação 

• Na medida do possível, deverão ser sempre colocados sinais de pré-aviso e de direcção (excepto nas 

vias de acesso local, em que o sinal de pré-aviso é dispensável). Caso se justifique, deverá ser 

igualmente utilizado o sinal de selecção de vias. Pelo contrário, considera-se que o sinal de 

confirmação é dispensável neste contexto. 

• Na rede primária urbana, no caso dos sinais de direcção, poderão ser utilizados quer setas de 

direcção, quer sinais de indicação de âmbito urbano. Os restantes sinais são os habituais nas vias 

interurbanas (ver Quadro 3.10). 

• Na rede secundária urbana, os sinais de âmbito urbano são sempre utilizados como sinais de 

direcção e de pré-aviso, exceptuando-se o caso das rotundas, cujo sinal de pré-aviso deverá ser 

gráfico (ver Quadro 3.11). Refira-se a utilização em Espanha de um sinal similar aos de âmbito 

urbano, especialmente adaptado, como sinal de pré-aviso em rotundas (ver Figura 3.13). 

• Em qualquer caso, o conjunto de sinais de orientação utilizados deverá ser sempre do mesmo tipo. 

• As setas de direcção são colocadas junto às saídas respectivas, ao contrário dos sinais de âmbito 

urbano, instalados na respectiva via imediatamente antes da intersecção (com excepção do caso das 

rotundas, em que a sua utilização é igual à das setas de direcção). 

• Não deverá ser permitida a colocação de sinais de direcção de natureza distinta do previsto na 

regulamentação nacional. 

f) Sinalização de mensagem variável 

• As vias de sentido reversível deverão ser delimitadas pelas linhas previstas para este caso (linha 

descontínua dupla), com sinais verticais de mensagem variável (do tipo SLAV), indicando o sentido 

do movimento, colocados em pórtico sobre a respectiva pista (ver Figura 3.3). As soluções de marcas 

rodoviárias dinâmicas, que operam através de luzes LED colocadas no pavimento, são uma 

alternativa eficaz para a gestão destas vias (ver Figura 3.11). 
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• Os sinais de mensagem variável relativos à velocidade, do tipo PLMU, permitem uma gestão mais 

flexível do limite máximo da velocidade a aplicar numa via, permitindo a sua adaptação às condições 

prevalecentes em cada momento (ver Figura 3.6). 

• Estes sinais deverão ser sempre o mais simples possível, de preferência apenas com a apresentação 

de elementos gráficos. 

6.2 Desenvolvimentos futuros 

Como trabalhos futuros a desenvolver no âmbito deste tema, destacam-se os seguintes: 

• Aplicar a metodologia noutro tipo de espaços urbanos, nomeadamente em áreas de muito baixa 

densidade de tráfego, no interior de bairros residenciais, por exemplo. Nestes locais, há uma 

preponderância do trânsito pedonal sobre os demais, com uma reduzida ou inexistente circulação de 

atravessamento (todos os casos analisados eram solicitados, em maior ou menor grau, por fluxos de 

tráfego de atravessamento). 

• Aumentar a especificidade de alguns indicadores, nomeadamente da geometria e da sinalização, o 

que eventualmente passará pela sua subdivisão noutros indicadores mais concretos. No caso da 

sinalização, por exemplo, poderiam ser criados indicadores relativos ao estado de conservação dos 

sinais e das marcas, à sua visibilidade por parte dos utentes, ao seu posicionamento, à 

homogeneidade ou à redundância e contradição entre sinais. Eventualmente, poderão ser definidos 

indicadores distintos para sinais verticais, sinais de orientação e marcas rodoviárias. 

• Construir e aplicar uma escala classificativa, semelhante à utilizada para a velocidade, aos 

indicadores de natureza qualitativa. Naturalmente que quanto mais específicos forem os 

indicadores, mais objectiva será esta classificação. 

• Atribuir um carácter quantitativo ao indicador da velocidade, através da medição do valor da 

velocidade dos veículos que cruzam uma determinada secção da via. 

• Implementar as medidas no terreno, com a posterior monitorização para análise da sua eficácia, 

aplicando aos casos de estudo analisados ou a outras situações. 
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