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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 
LISBOA: JUNHO DE 2013 

 
 

PROPOSTA DA FPCUB  
 
 
 

“Caixas de paragem” para bicicletas nas intersecções semaforizadas 
 
Propõe-se a pintura de “bike-box” (caixas de paragem para bicicletas) na sinalização 
horizontal das intersecções semaforizadas, de acordo com as recomendações europeias, 
no espaço existente compreendido entre a passagem de peões e a linha de paragem dos 
veículos motorizados. Esta é também uma forma de acalmia de tráfego, para a circulação 
rodoviária, uma vez que são os modos suaves que proporcionam uma redução das 
velocidades e uma atenção maior por parte dos automobilistas. Várias cidades europeias 
estão a adoptar este ordenamento como medida de promover uma maior segurança 
rodoviária, como são os casos de Bruxelas, Londres e Paris. 
 
Neste sentido, propõe-se a colocação desta sinalização horizontal (caixas de paragem) 
para as bicicletas, nas intersecções semaforizadas dos seguintes eixos rodoviários (ver 
Figura 1): 
 

 Lumiar – Praça do Comércio 

 Rotunda do Relógio – Praça do Comércio 

 Benfica – Areeiro 

 Av. de Roma 

 Av. 5 de Outubro 
 

Figura 1 – Eixos rodoviários para colocação das “Bike-Box” ou “Caixas de paragem para bicicletas” 
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Esta proposta é coerente com as recomendações da Carta Ciclável de Lisboa, apresentada 
à CML em 2008 pela FPCUB, e possibilita uma execução rápida, uma vez que as medidas 
não requerem obra física mas, sim a realização de pinturas na sinalização horizontal e 
colocação de sinalização vertical, respeitante ao código da estrada, nos postes de 
semaforização ou em sinais verticais devidamente colocados nas distâncias 
regulamentares de cada intersecção.   
 

Figura 2 – “Caixas de paragem” para bicicletas nas intersecções semaforizadas (“bike-box”) 

 

 
 
 

Esta proposta é também um reforço das políticas de mobilidade sustentável definidas no 
Livro Verde e contempladas no Pacto dos Autarcas, de que Lisboa é uma das cidades 
subscritoras. 
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