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Proposta para aumento da Segurança Rodoviária na 
Urbanização das Colinas do Cruzeiro 

• A proposta aqui apresentada foi feita com base na constatação factual de 
diversos episódios por mim vividos ou observados 

• Esta proposta visa aumentar a segurança dos habitantes e visitantes das 
Colinas do Cruzeiro 

• Os casos identificados e ações propostas deverão ser aplicadas em outros 
locais sempre que possivel 

• Poderão existir outros casos e soluções, esta é a minha análise 

• Além do que aqui proponho entendo a necessidade de se solicitar junto 
das autoridades competentes um reforço da inspeção e aplicação de 
coimas básicas sempre que se verifiquem casos de incumprimento 



30 

Considerar a área das Colinas do 

Cruzeiro uma área de circulação 

de 30km/h 

Incorporada na rede de cidades da 

iniciativa de Cidadania Europeia 

"30kmh – dando vida às ruas!“ 

http://pt.30kmh.eu/why-30kmh-20-

mph/ 

 

Benefícios de limite de 30km/h em 

todas as zonas residenciais: 

- Melhora qualidade do ar 
- Garante um fluxo de tráfego mais constante 

com menos congestionamento e filas de 
trânsito 

- Aumenta a segurança dos peões e ciclistas; 
- Torna o caminhar e o uso da bicicleta, mais 

agradáveis; 
- Encoraja uma maior redução do trânsito 
- Reduz o ruído do trânsito até 40% (3dbA) 
- Reduz a circulação de veiculos que 

atravessam as Colinas para ligação a outros 
pontos da cidade 
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Av. Miguel Torga 

- Inicio de Zona de 30km/h 

- Alteração para 1 faixa 

- Colocação de estacionamento em espinha 
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Av. Miguel Torga 

- Redução para 1 faixa 

- Redução de velocidade 

- Duplicação dos lugares de estacionamento 

- Pintura do piso proximidade de passadeira 

30 



Av. Miguel Torga 

- Redução para 1 faixa de rodagem 

- Redução de velocidade 

- Duplicação dos lugares de estacionamento 

- Pintura do piso proximidade de passadeira 
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Rua Fernando Namora 

- Rua em zona escolar 

- Rua sem lombas de redução de velocidade 

- Reta de 300m onde frequentemente os condutores 

circulam a uma velocidade inadequada 
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Rua Fernando Namora 

- Rua em zona escolar 

- Pintura do piso proximidade de passadeira 



Rua Mário Moreira 

- Rua em zona escolar 

- Rua sem lombas de redução de velocidade 

- Frequentemente os condutores circulam a uma 

velocidade inadequada 

- Inicio de zona de 30km/h 
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Rua Mário Moreira 

- Rua em zona escolar, sem lombas de redução de 

velocidade 

- Reta de 270m, onde frequentemente os condutores 

circulam a uma velocidade inadequada 



Parque Multidesportivo Naide Gomes 

- Rua em zona desportiva 

- Rua sem lombas de redução de velocidade 

- Frequentemente os condutores circulam a uma 

velocidade inadequada 

- Em 200m de extensão existem 3 passadeiras, mas 

que em pouco contribui para a redução da 

velocidade 

- Má visibilidade noturna 
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Rua Alfredo da Costa e Pulido Valente  

- A criação de novas passadeiras, reduzirá a velocidade 

de circulação automóvel 

- Dar maior prioridade à circulação dos peões 

- Proximidade com parque infantil 

Acesso 
pedonal 

Parque 
Infantil 



Rua Eusébio Leão 

- Sentido único com redução para 1 faixa de rodagem e 

- Criação (legal) de novos lugares de estacionamento 



Rua Pulido Valente 

- Criação de estacionamento próprio para motociclos 

Pct. Mestre Afonso 

- Colocação de pilaretes para 

eliminar estacionamento abusivo  



Pç Cidade de Odivelas 

- Implementação do conceito “Turbo 

Rotundas” com redução da rotunda 

para 2 e 1 faixas 

- Implicação da redução da velocidade 

- Fácil escoamento do tráfego 



• Associação de Moradores das Colinas do Cruzeiro (AMCC) 

   geral@amcc.pt 

 

   Presidente da Direção da AMCC: Vera Duarte 

                                                              T: 962359832 
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