
Resumo  

O presente trabalho pretende dar um contributo orientativo dos intervenientes no modo de projectar 

redes viárias urbanas.  

As vias têm um papel estruturante na construção das cidades. O traçado e características das vias 

contribuem fortemente para a qualificação urbanística e ambiental do espaço público.  

Descrevem-se os elementos do espaço público e seu funcionamento na rede viária, nos diferentes 

nfveis de actuação no planeamento e construção e respectivas relações existentes.  

Apresentam-se factores e elementos de dimensionamento para as situações mais correntes.  

Abordam-se os conceitos gerais da qualidade adaptando-os à especificidade das vias urbanas de 

modo a obter-se uma melhoria de qualidade nos projectos e na execução das vias.  

Elaborou-se um quadro sintético, (espécie de listagem dos elementos de projecto das vias públicas) 

apresentando-se os níveis de desenvolvimento dos projectos face aos graus de complexidade, 

maturidade e gravidade de um disfuncionamento das soluções propostas.  

Abstract  

The current work intends to make a contribution for an orientation of how the interveners should 

project urban road networks.  

Roads have always had a structuring role in building cities. The layout and characteristics of roads 

strongly contribute for the urban and environmental qualification of public space.  

It is described elements of public space and functioning of each one on the road network, considering 

different levels of action planning and construction, and elements of the desired inter-relations.  

It is presented factors and elements of dimensioning for the most usual situations.  

It is approached the general concepts of quality, adapting them to the specificity of urban roads 

therefore obtaining an improvement of the quality of the projects and execution of the roads.  

It is elaborated a synthetical picture, kind of a list of the project elements of public roads, presenting 

the levels of development of the projects in face of the degrees of complexity and gravity of disfunction 

of the proposed solutions. 


