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Medida E1.1
Texto Original da medida

“Desenvolver e aplicar um guia de normas nacionais para intervenções 
físicas.”

Desenvolvimento do Conteúdo da medida

ENMAC 2030

Desenvolvimento do Conteúdo da medida
“A elaboração de um documento normativo para infraestrutura e
equipamentos, adaptando boas práticas internacionais à realidade nacional,
criando critérios uniformes no dimensionamento do traçado e no ordenamento
da envolvente, facilitando a implementação de soluções adequadas e atrativas
para ciclistas e compatíveis com os diferentes usos.“



PENSE 2020

Medida A25.92. 

Texto Final da medida

“Elaborar documento normativo para aplicação a 
arruamentos urbanos.”

Desenvolvimento do Conteúdo da medida

“normas destinadas a orientar projetistas e 
gestores municipais no sentido da adoção de 
regras e parâmetros comuns de planeamento e 
projeto de vias municipais, incluindo a 
hierarquização da rede viária, com o objetivo da 
uniformização dos critérios aplicados, bem como de 
minimizar a sinistralidade rodoviária.“
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Medida A25.92. 
Elaboração

Resultado Final – Documento Normativo com 4 Volumes

Fundamentos sobre 
utentes e rede rodoviária

Características 
geométricas para 

rodovias para
tráfego motorizado

Características 
geométricas para 

vias de tráfego
não motorizado

Medidas de 
acalmia e outros 
dispositivos de

tráfego
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Medida A25.92. - Volume Normativo III

Caminhos pedonais

Rodovias cicláveis

Tipologias

Conceção, seleção e dimensionamento

Configuração e medidas a aplicar em 

locais específicos

Estacionamentos

Estacionamento de bicicletas

Zonas de coexistência

Características 
geométricas para 

vias de tráfego
não motorizado

III
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Medida A25.92. - Volume Normativo III

Rodovias cicláveis

Tipologias



Medida A25.92. - Volume Normativo III

Rodovias cicláveis

Conceção, seleção e dimensionamento

Perfil transversal tipo de pistas cicláveis bidirecionais



Medida A25.92. - Volume Normativo III

Rodovias cicláveis

Configuração e medidas a aplicar em locais específicos

Final de Pista Ciclável



Medida A25.92. - Volume Normativo III

Estacionamentos

Estacionamento de bicicletas

Estacionamento em parques 
cobertos em edifícioDimensões do estacionamento para 

bicicletas tipo “Sheffield”

Suporte para estacionamento de bicicleta



Fichas para situações distintas

Rotunda com e sem pista ciclável

Dimensionamento

Campo de aplicação

Medida A25.92. - Volume Normativo IV



Medida A25.92. 
Publicado no site do IMT em 
PENSE 2020

Para debate público: 

“Os documentos produzidos na 
medida A25.92 serão sujeitos a 
um período de discussão pública. 
Caso pretenda desde já submeter 
a sua opinião, poderá enviar a 
mesma por email para 
dseap.secretariado@imt-ip.pt
com o assunto: Consulta pública -
documento normativo 
arruamentos urbanos”

http://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Paginas/PENSE2020.aspx

mailto:dseap.secretariado@imt-ip.pt
/sites/IMTT/Portugues/Paginas/PENSE2020.aspx


ENMAC 2030

Medida E1.1
I – Apresentação aos principais stakeholders do 
“Documento normativo para aplicação a arruamentos urbanos: 
Características geométricas para vias de tráfego não 
motorizado”.

II – Discussão Pública do “Documento normativo para 
aplicação a arruamentos urbanos: Características 
geométricas para vias de tráfego não motorizado”.

a) Publicação do documento em plataforma para discussão 
pública

III – Adaptação do documento de forma a incluir os 
contributos recebidos na fase de discussão pública:

a) Reformulação técnica do documento
b) Reformulação gráfica do documento

IV – Apresentação do documento normativo no seu 
formato final.



13

Medida E1.1
O que se entende por reformulação técnica

Preparação de um eventual 5º volume (a avaliar) – Equipamentos para 
mobilidade suave

Gestão do processo de discussão pública dos documentos

– Contributos recebidos via plataforma

– Contributos recebidos em workshop com stakeholders

Integração dos contributos recebidos

ENMAC 2030

Equipamentos para 
mobilidade suave

Discussão 
Pública

Integração de 
Contributos

V
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Medida E1.1
O que se entende por reformulação gráfica

Separação do texto em colunas

Caixas de destaque

Cores que identifiquem temas

Hiperligações internas



Obrigado pela vossa atenção.
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