
Coordenação da IEC
Iniciativa Europeia de Cidadãos
“30 km/h – por ruas seguras”

Dados da conta para donativos:

EUGENT – European Association for Deceleration; 
Heike Aghte GriebenowStrasse 22, D-10435 Berlin
Tel: 0049-170-5389971, Email: info@30kmh.eu

EUGENT – EBI 30 km/h;
IBAN: DE06 43060967 1137 4489 00
BIC: GENO DE M 1 GLS

Parceiro em Portugal:

 
Como funciona a Iniciativa de Cidadãos?

__________ 
 

Como posso participar?
 

Organizações e Grupos
 

  
Indivíduos 

 

  
 
 

Visite o nosso website 
www.pt.30kmh.eu 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

    

 

 
 
 
 Iniciativa Europeia de Cidadãos 

 

“30km/h - por ruas seguras!“

 
 
 
 

 
 
 

 

Estamos à procura de parceiros
 
 
 
 

Quer se juntar a nós?

 

 
 
 

 
 

Em resumo, precisamos de recolher para a nossa 
proposta 100 000 assinaturas de pelo menos 7 países da 
Comunidade Europeia, no espaço de um ano. Se este 
objectivo for alcançado, a Comissão Europeia terá de 
considerar a proposta e, a partir daí, poderá seguir-se um 
processo legislativo concreto.
A iniciativa “30 km/h – por ruas seguras” é uma das 
primeiras “Iniciativas Europeias de Cidadãos” (IEC) de 
sempre, o que faz com que, para além de abrir o caminho 
para transformar as cidades e vilas em lugares mais 
seguros e descontraídos para se viver, ela seja também 
uma iniciativa pioneira ao nível da democracia activa, que 
vai permitir que esta nova ferramenta democrática venha 
a ser usada em muitas outras novas matérias importantes.

- Torne-se um parceiro IEC!
- Ajude a introduzir o assunto em debates e acções. As 
suas actividades ajudarão a determinar o sucesso 
desta campanha.

- Registe-se no nosso sítio da internet!
- Fale da nossa campanha a outras pessoas!
- Ajude fazendo donativos. Os seus donativos 
contribuem para a organização global da campanha.



Exemplo: Comparação entre as distâncias de 
travagem a 30 e a 50 km/h

Distância de travagem a 
30 km/h: 13.8m
Distância de travagem a 
50 km/h: 28m

Mais do dobro da distância!

Grafico: OECD speed management, 2006

 

 
 

__________ 

Desde Abril de 2012 que os cidadãos europeus têm o 
direito de apresentar assuntos importantes para a 
elaboração de propostas de lei, directamente à 
Comissão Europeia. Isto representa um outro nível de 
participação cívica e de democracia. Queremos usar 
esta ferramenta e estamos a preparar uma “Iniciativa 
Europeia de Cidadãos”, propondo 30 km/h como o novo 
limite de velocidade standard nas áreas 
residenciais/urbanas.

As comunidades locais devem poder decidir as 
situações de excepção, uma vez que estão melhor 
colocadas para avaliar as situações particulares.

O limite de 30 km/h reduz o número e a gravidade dos 
acidentes, uma vez que o campo de visão do condutor é 
maior e a distância de travagem é consideravelmente 
mais curta do que a 50 km/h. As pessoas poderão andar 
com muito mais segurança e com menos receio. 
Crianças, idosos e pessoas portadoras de deficiência, 
em particular, beneficiarão desta medida, bem como 
aqueles que vivem em zonas em que a habitação é 
mais barata, uma vez que estas se situam 

Porquê 30 km/h nas localidades?

O limite de 30 km/h salva vidas

Exemplo: Hipótese de sobrevivência após 
impacto entre pessoa e veículo
 

- a 60 km/h – 0%      - a 50 km/h – 20%
- a 40 km/h – 50%    - a 30 km/h – 70%
 

Dados: Verbung Service und Fahrrad e.V.   www.vsf.de

Um limite de velocidade de 30 km/h melhora a 
circulação automóvel

Um limite de velocidade de 30 km/h reduz a poluição 
atmosférica e sonora

A uma velocidade de 50 km/h os carros têm, com 
frequência, de travar, acelerar e ultrapassar – nos sinais 
de trânsito, nas passagens de peões, cruzamentos, 
mudanças de faixa de rodagem ou condutores mais 
lentos).

A 30 km/h as diferenças de velocidade dos vários 
veículos são consideravelmente reduzidas, o que resulta 
em menores distâncias de travagem/aceleração e 
menor necessidade de fazer ultrapassagens. Uma vez 
que o tráfego flui com maior regularidade, os tempos de 
viagem não variam, ou apenas aumentam ligeiramente.

Um limite de 30 km/h por toda a localidade melhora a 
qualidade do ar e reduz as emissões de CO , devido ao 2

melhor fluxo de tráfico, o que também melhora a 
qualidade de vida dos cidadãos. Quando se introduz o 
limite de 30 km/h, a quantidade de pessoas que se 
desloca a pé ou de bicicleta, deixando o carro em casa, 
também aumenta.

O limite de velocidade de 30 km/h nas áreas urbanas 
reduz ainda o ruído de tráfego em aproximadamente 3 
decibéis (dbA), o que corresponde a uma percepção de 
50% na redução de ruído – facto que constitui um alívio 
significativo.

Exemplos:

- A introdução das primeiras zonas com limite de 30 
km/h na Alemanha resultou numa redução de 12% 
no consumo de combustível, pelo simples facto de o 
fluxo de tráfego ter melhorado.

- Quando o limite de 30 km/h foi introduzido numa 
rua principal de Berlim, a poluição por aerossóis 
baixou 6% e a concentração de NO  sofreu uma 2

redução aproximada de 10%.

__________ 

O limite de velocidade de 30 km/h nas áreas urbanas 
reduz ainda o ruído de tráfego em aproximadamente 3 
decibéis (dbA), o que corresponde a uma percepção de 
50% na redução de ruído – facto que constitui um alívio 
significativo.

A introdução do limite de 30 km/h está mais avançada 
no Reino Unido, onde em todas as situações em que 
medida foi implementada, houve protestos iniciais, mas 
posteriormente a medida tornou-se do agrado dos 
cidadãos. Uma sondagem do Departamento Britânico de 
Transportes apurou que actualmente cerca de 73% de 
todos os cidadãos britânicos são a favor do limite de 30 
km/h. Desta percentagem 72% são condutores de 
veículos automóveis.

O limite de 30 km/h é do agrado das pessoas

Porquê 30 km/h em toda a 
Comunidade Europeia?

Para maior uniformidade clareza nos vários países 
da CE

Para contribuir para a resolução de problemas 
globais a nível europeu

Deverão existir excepções?

Uma vez que há liberdade de circulação na CE, 
centenas de milhares de pessoas viajam, todos os dias, 
pela Europa. Actualmente confrontam-se com um 
“emaranhado” de diferentes limites de velocidade – por 
exemplo na cidade alemã de Hamburgo há 700 regras 
diferentes. É, pois, vital que as principais regras de 
segurança de trânsito nos espaços públicos sejam 
claras para todos os cidadãos, de qualquer 
proveniência.

A dependência dos combustíveis fósseis, as alterações 
climáticas e a poluição atmosférica nas cidades são 
problemas europeus importantes. A Comunidade 
Europeia não está a fazer o suficiente para os enfrentar. 
Esta atitude tem de mudar!

Os limites de velocidade poderão variar, acima ou 
abaixo do indicado, tendo em conta a visibilidade e/ou o 
volume de tráfego. Porque apenas as comunidades 
locais compreendem as condições dos sítios onde 
habitam, devem ser elas a tomar as decisões mais 
adequadas.
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