
Novas formas de mobilidade 
urbana e os riscos de acidentes 



SISTEMAS DE TRANSPORTES PARTILHADOS 

• Flexibilidade 

• Diversidade 

• Melhor ambiente 

• Sustentabilidade 

• Integração 

• Complexidade 

• Poupança 

• Escolha  

• Autonomia 



Perspectiva do cidadão automobilizado 



Perspectiva do cidadão sustentável 



“Novas” formas de mobilidade urbana ? 

https://www.youtube.com/watch?v=LUHZychdgls




A rede de bicicletas partilhadas Gira, em Lisboa, registou 76 
incidentes, que provocaram 31 feridos, num total de 378 mil 
viagens realizadas num ano, adiantou hoje à agência Lusa a 
Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento (EMEL). 
 
(…) por situações tão diversas como ligeiras quedas, 
atravessamento indevido de ciclovias por peões ou colisões com 
automóveis”. 
 
Entre as 76 ocorrências , “em 16 é expressamente mencionado 
que foi causada por desvios para não atropelar peões que 
circulavam na ciclovia” e em “12 ocorrências existiu colisões com 
veículos automóveis”. 
 
Apontando que estes números significam “uma média de duas 
ocorrências por cada 10.000 viagens realizadas”, a EMEL salienta 
que “a segurança dos utilizadores é levada muito a sério” pela 
empresa. 
 
Segundo informação transmitida à Lusa por fonte oficial da EMEL, 
a rede de bicicletas partilhadas conta até esta semana com 
11.005 utilizadores com passe anual. No último mês foram 
efetuadas 100.730 viagens, e destas, 23.132 registaram-se na 
última semana. 

 
Fonte: Lusa Maio 2018 



Trotinetes: Um novo meio de transporte, por muitos considerado “um brinquedo”... Mas igualmente perigoso. 





Em 2018 faleceram 2 pessoas em Espanha em acidentes 
envolvendo trotinetes partilhadas. 





Numa operação em que estiveram envolvidos 1.109 polícias, as ações de 
fiscalização de trânsito estiveram “especialmente direcionadas para a 
fiscalização do cumprimento das disposições legais aplicáveis” às 
bicicletas e trotinetes.  
 
Segundo dados daquela força de segurança, a PSP registou na sua área 
de responsabilidade, os centros urbanos, um ligeiro aumento do número 
de acidentes rodoviários envolvendo bicicletas e trotinetes em 2018, 
que totalizaram 1.180, mais 54 do que em 2017. 

“32 feridos hospitalizados em 20 dias” 
Prós e Contras, 03/06/2019 

“Só em Barcelona, foram aplicadas mais de 1.500 
sanções por excesso de velocidade, condução 
perigosa ou circulação em locais proibidos” 

 El País, 29/11/2018 



Problemas das Trotinetes: 
1) Onde estacionar ? 



Problemas das Trotinetes: 
2) Segurança ? 



Preocupações… 

Regulamentação 

• Regras de circulação e paragem (passeios, faixa de rodagem, ciclovias,...) 

• Segurança do condutor (capacete obrigatório, outro equipamento de segurança,…) 

• Segurança de circulação (velocidade máxima, indicação de mudança de direcção,…) 

Segurança Sensibilização 

• Habilitação para condução (idade mínima, formação, exame,…) 

• Campanhas de sensibilização (condução defensiva, convivência de diferentes modos,…) 

• Segurança dos veículos (inspecção, fiscalização, controlo, motores eléctricos,…) 

• Responsabilidade dos condutores (seguro RC, acidentes pessoais, fiscalização…) 
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