
Um objeto para impulsar a mobilidade pedonal

Faz o teu proprio

Metrominuto



Metrominuto, nasceu fruto 
de um laboratório de ideias 
sobre a mobilidade no 
Concelho de Pontevedra.

Foi desenvolvido pelos 
departamentos de 
Mobilidade (Central de 
Tránsito e Comunicacão)”.

Mais informação sobre o 
sistema de mobilidade de 
Pontevedra e o modelo da 
cidade, (documentação, 
videos, publicações, links...) 
na rede.

www.pontevedra.gal

As tres versoes do Metrominuto Pontevedra. Nesta página as duas primeiras. Á direita, a actual.

http://www.pontevedra.gal


O que é o Metrominuto?

É a denominação de um mapa ou plano sinóptico que 
mede as distâncias entre vários pontos e os tempos que se 
demora a percorrer entre eles.

Também é um elemento que proporciona o bom hábito 
de caminhar que tende a valorizar a mobilidade pedonal, 
especialmente em meio urbano.



Para que serve Metrominuto?
— Para contribuir para um novo tipo de mobilidade de base pedonal, com o 

objectivo de substituir o uso excessivo de transportes e meios motorizados em 
percursos a pé, nomeadamente  em distâncias inferiores a 2km. 

— É um compêndio informativo de distancias e de tempos.

— É um objecto promocional de carácter persuasivo, amigável, criado com o 
objectivo de favorecer e incentivar o facto de caminhar.

— Como meio publicitário, pretende desmistificar o tempo que habitualmente se 
despende em caminhar entre dois pontos, mais ou menos próximos.

— É um meio de apoio para difundir a imagem corporativa relacionada com a 
responsabilidade social. (seja a partir de instituições públicas ou de empresas 
privadas que desejem envolver-se na promoção do hábito de caminhar).

— É um objecto que joga com a polissemia da palavra “metro” (comboio 
subterrâneo e unidade de medida) e estabelece uma relação divertida entre a 
cidade e o cidadão, através da iconografia do metro das grandes urbes.

— Pretende vencer os “medos” e as resistências habituais ao caminhar através 
de uma meta-mensagem de dados, linhas e cores: caminhada feliz

— É um meio usado para a difusão de outras mensagens paralelas, 
relacionadas com a saúde do planeta, saúde individual, um novo estilo de vida 
e a nossa responsabilidade com o Ambiente.

— Caminhar é a melhor alternativa para travar o abuso do automóvel nos entornos 
urbanos.

— A revalorização da cultura de caminhar ajuda a sensibilizar a população, as 
empresas, as instituiçoes e inclusivé departamentos das mesmas entidades 
promotoras, do beneficioso que é para o bem común.

O importante do Metrominuto é contribuir para que as pessoas caminhem mais.

Mas o fundamental para que as pessoas caminhem mais não é o Metrominuto, se 
nao o desenho da cidade.

Podem realizar os vossos Metrominutos mas nao esqueçam o mais importante: 
eliminar o usos excessivo de autmoveis nas vossas cidades. Que utilizem o 
espaço público exclusivamente os que realmente o necesitem.

E isso não está nas suas maos, nao deixem de reclamar-lo através de várias 
plataformas.



Caminhar, un produto

Caminhar é a melhor alternativa para travar o abuso  do  
automóvel nos entornos urbanos.

A revalorizaçao da cultura de caminhar ajuda a sensibilizar 
a população, as empresas, as instituições e inclusivé 
departamentos das mesmas entidades promotoras, do 
beneficioso que é para o bem común. 

Na base da construção de um Metrominuto está a promoção 
das deslocações a pé, tomadas como um produto que 
podemos analisar segundo a técnica “DAFO”.

Debilidades
— Inércia urbana das deslocações em carro
— Caminhar é mais lento
— Inclemências meteorológicas

Ameaças
— Discursos destrutivos sobre as deslocações 
pedonais
— Iniciar a promoção e deixá-la a meio
— Preconceitos dos usuários

Fortalezas
— Promoção da saúde
— Menos contaminação
— Menos ruídos
— Quanto maior cultura pedonal maior segurança 
nas vias de comunicação

Oportunidades
— Melhorar a cidade
— Mudança de tendência
— Bem estar
— Autoestima urbana

Tendo em conta estas ideias, relacionadas com a mobilidade 
pedonal, e adaptando-as a cada cidade ou realidade concreta, 
podem-se organizar campanhas de difusão do conceito 
“caminhar” com maior, menor ou nenhum, protagonismo do 
Metrominuto, já que este é só um meio que pode ser utilizado 
para persuadir a cidadania.



Caminhar também é  
um meio de transporte

Metrominuto pode contribuir a explicar algo que resulta demasiado simples de 
difundir perante a actual “adoraç ão” dos transportes a motor.

A mobilidade urbana pode ser natural ou motorizada. Inserida na mobilidade 
natural, temos básicamentea a ciclista e a pedonal, esta deve ser considerada 
como um meio de transporte mais.

Por isso, em Pontevedra incluiram-se os planos do Metrominuto nos paineis 
informativos do transporte urbano que figuram en todos os pontos de informação 
da cidade. 

Estos paineis incluem também 
algumas observações sobre o 
tranporte em bicicleta, as linhas 
dos autocarros, taxís, estações 
de comboios e aeroportos mais 
próximos, com o objectivo de 
que os cidadãos disponham de 
uma informação integral sobre os 
recursose a intermodalidade dos 
transportes.



Exploração publicitária

Metrominuto é um elemento muito útil na exploração publicitária.

— Pode servir de pretexto para campanhas de mobilidade que procurem a 
promoção das deslocações pedonais.

— Cumpre com todos os parâmetros de uma campanha publicitária tipo 
motivacional

— Vincula-se a uma acção positiva: Caminhar

— Refere-se à vida quotidiana da grande maioria das pessoas

— Relaciona-se com a defesa do meio ambiente, da nova consciência 
planetária e da prevenção das alterações climáticas

— Promove a actividade física e os hábitos anti-sedentários

— O seu conteúdo adapta-se a qualquer plano promocional público ou privado, 
devido à natureza optimista da sua mensagem

Em Pontevedra utilizou-se como base para campanhas publicitárias locais de 
larga duração com dois titulares: “Mexe-te com a tua energia própria” e “A pé 
vives mais”.

Como consequencia, instalaram-se 
vários paineis informativos na cidade 
com toda a informaçao, estética dos 
sinais de transito com o objetivo de 
incrementar a sua popularidade.
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Exemplos de Metrominuto

Cada vez se juntam mais cidades à filosofia do Metrominuto, sem dúvida 
contagiadas pelo impulso promocional do Prémio Intermodes. A sua experiencia 
Metrominuto  posivelmente poderá inspirar outras cidades a concretizar a vossa 
implementação e experiencia.

Desde a iniciativa pública ou particular, com maior ou menor difusão, tivemos 
conhecimento de experiências de realização de diferentes Metrominutos em 
cidades como Florência, Jerez de la Frontera, Cagliari, Módena, Londres, 
Toulouse, Carballo, A Coruña, Vilagarcía, Torrelavega...

São experiências das quais temos notícias através da rede, mas qualquer cidade 
pode usar o nome e a ideia, já que se trata de um beneficio para a cidadania, 
criado e registado para uso público através do Concelho de Pontevedra.

  Jerez de la Frontera



  Cagliari

  Firenze



  Vilagarcía de Arousa

  Torrelavega



  Carballo

  Londres / Angel



  Toulouse

  Arahal
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Metrominuto como   
actividade escolar

Além da publicidade e uso informativo, detectámos outros usos, como o que 
realizaram no Caminho Escolar de Málaga, muito interessante para promover o 
hábito de ir caminhando para a escola. 

Trata-se de um exercício escolar radial, acreditando que foi realizado na aula 
pelos próprios alunos, sob a direcção do docente.

Após esta introdução descreve-se sucintamente o que é um Metrominuto:

“Um Metrominuto é um mapa que nos indica a distância e o tempo 
que existe, caminhando entre um ponto estratégico e outro (este 
pode ser a escola ou outro ponto de interesse). Para isso, traçam-se 
varias linhas, de cores diferentes que correspondam a cada ponto-
chave, indicando quantos minutos e quilómetros faltam para chegar.”

Explicam a finalidade da actividade pedagógica:
 — Conhecer o ambiente próximo
 — Fomentar deslocações activas
 — Ser consciente do tempo e distância entre os pontos que 

queremos conhecer

Depois disso, localizaram-se 19 pontos de interesse nas proximidades da escola 
“Los Guindos”, que esboçou um interessante gráfico radial, onde a escola é o 
ponto central. Uma forma esplêndida de utilizar este objecto como aposta para a 
mobilidade infantil.

Poder ir caminhando ao centro educativo é uma mágnifica “formula” para 
familiarizar as crianças com a sua propria cidade, que acaba por influenciar 
posisitivamente os processos de socializaçaoe em muitos casos o rendimento 
escolar, aparte de fomentar e acelarar a autonomia pessoal das crianças e a 
sua propria confiança em sentirem-se protagonistas da sua vida pessoal.





“Filhos” do Metrominuto

Uma vez difundida esta ideia na cidade de Pontevedra, surgiu no âmbito da 
saúde, uma iniciativa interessante que relaciona a mobilidade e a saúde 
activa, em especial a prevenção das cardiopatias.

A importância dos passos que caminhamos cada dia, para manter uma boa 
saúde e inclusive as calorias que gastamos nos nossos passeios, originaram 
o “Pasominuto”, uma ideia direccionada ao crescente número de pessoas 
que superam os 50 ou 60 anos e a quem está recomendado não cair no 
sedentarismo.

“Pasominuto”, apresentado com o slogan “Mexo-me, logo existo” traça 29 
itinerários de passeio na zona histórica, parques e trilhos naturais e litorais da 
cidade, todos eles pedonais, de dimensões  que oscilam desde os 250 m - 390 
passos até aos 11,2 km - 17100 passos, todos eles expressos em metros, passos 
e calorias. Os dados calcularam-se tomando por base as possibilidades médias 
de uma pessoa de 1,66 m de altura, 65 kg de peso e em bom estado de saúde. 
Calcularam-se 90 passos por minuto, à relação de 1,5 passos por metro e 
160 caloiras por hora.

Também surgiram iniciativas relacionadas com a bicicleta, que estão em fase 
de elaboração e à espera que melhorem as possibilidades de uma mobilidade 
ciclista mais segura nas estradas que rodeiam a cidade, já que estudaram-
se percursos em bicicleta num raio de 20 km nos arredores de Pontevedra. A 
experiência do Metrominuto de A Coruña incluiu também a “Biciminuto”, um 
plano radial com tempos em bicicleta pela cidade.

Aproveitando a popularidade do Metrominuto,  a promoçao turistica de 
Pontevedra críou o “Metropraias”, um plano que insere a cidade (fluvial 
mas próxima ao litoral) no ponto mais 
equidistante das melhores 
praias de toda a regiao, (Rias 
Baixas).







O êxito do Metrominuto

O impulso internacional recebido pelo Prémio Intermodes determinou o êxito 
do Metrominuto, para além de Pontevedra. Esta distinção outorgada à cidade 
sublinhou o carácter pedonal da mobilidade intermodal pontevedresa. 

Caminhar incorporava-se, decididamente e sem complexos, no conjunto 
dos meios de transporte. O facto de andar a pé saía assim do seu 
esquecimento, já que normalmente o transporte intermodal só  considerava os 
meios a motor.

O êxito desta fórmula é sobretudo o êxito de um modelo de cidade pensada 
para os peões, um modelo admirado, desde variadas perspectivas, através 
dos diferentes prémios recebidos e dos numerosos pedidos de informação 
sobre o processo, recebido em fóruns, congressos e reuniões de distinta 
natureza. 

Desde o Prémio ONU Habitat, patrocinado pela cidade de Dubai, até aos 
prémios de segurança de vias de comunicação da “DGT” espanhola, 
passando pelo Active Design Award de Nova York, o CERMI de 
acessibilidade, etc...até intervenções e menções nos principais  Fóruns de 
mobilidade internacionais, celebrados em Bruxelas, Roma, Munique, México, 
Nova York, Madrid, Barcelona...

O livro “Pontevedra, outra cidade, outra 
mobilidade”, editado pela “Fundación 
Pons (Madrid, 2015)” recolhe as principais 
razões do processo e da experiência. 
Para mais informação, podem obtê-la em 
diversas publicações e referências na web 
institucional do Concelho de Pontevedra, 
www.pontevedra.gal 

http://www.pontevedra.gal


Mais que Metrominutos

Logicamente, o Metrominuto por si só não deve ser o único elemento a 
fomentar a mobilidade pedonal.

Infra-estruturas: itinerários pedonais, passadeiras pedonais elevadas, 
acessibilidade universal, espaço de design amigável, ausência de obstáculos, 
plataformas únicas.

Normativa municipal: prioridade pedonal, limitação da velocidade, zonas de 
20 e 30 km/h, limitação das ameaças de veículos, bicicletas e outros meios de 
transporte com rodas.

Filosofia de bom governo: incorporar a mobilidade a pé nos programas 
eleitorais, nas agendas de governos, nos discursos públicos de responsáveis 
políticos, comunidades de vizinhos, sociais, culturais ou desportivas.

Participação directa da cidadania e entidades sociais: mesas de debate, 
associativismo, sistemas de participação pública no governo local, etc.

De facto, Metrominuto nasceu na cidade de Pontevedra que desde 1999 
vem trabalhando numa transformação completa das suas prioridades de 
mobilidade, colocando em primeiro lugar a mobilidade pedonal, seguindo-se 
a ciclista, transporte público e por último o automóvel privado.

Assim, aplica-se o conceito de “necessidade” ao uso urbano do carro privado, 
segundo o qual só os veículos que sejam estritamente necessários devem 
fazer uso do espaço público (urgências, serviços públicos, abastecimentos a 
empresas, serviços sociais, serviços de saúde, transportes colectivos, etc.), 
eliminando da circulação os automóveis que não são necessários para a vida 
colectiva.

Consegue-se assim, reduzir os efeitos nocivos do automóvel no meio 
urbano: menor contaminação, menos fumos, menos ruídos, menos 
agressividade, menos violência nas vias, mais segurança, maior uso e mais 
diversificado do espaço público, menos obstáculos, maior acessibilidade 
universal, melhoria da mobilidade infantil, menos riscos para todos, maior bem-
estar em definitivo.



Processo de realização

Passo a passo 1
Seleccionar vários pontos de interesse, considerados importantes na cidade, 
tendo em conta a afluência de público, a sua distribuição no território e com 
uma distância entre eles que seja apreciável.
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Máis información:
www.pontevedra.gal/movete

El anverso de Metrominuto ofrece un plano real de la ciudad con los 
puntos seleccionados y alguna otra información.

http://www.pontevedra.gal/movete


2  / Elaboração passo a passo

Seleccionar um itinerário de conexão pedonal entre os pontos de 
interesse, que seja o mais recto, directo e seguro possível.

3
Decidir o modelo de plano que se deseja realizar. Pode ser mais ou 
menos sinóptico ou, mais ou menos, adaptado à realidade cartográfica. 
Recomenda-se um gráfico sinóptico como todos os mapas de metro, 
nos quais se inspira. Neste manual podem consultar-se várias opçoes de 
diferentes cidades.

4
Estabelecer um ponto 
central de referência, 
correspondente ao centro 
nevrálgico da cidade e 
que ajude o usuário a 
manusear o plano.

5
Realizar as medições 
das distâncias apoiadas 
por ferramentas como 
Google Maps e o que é 
fundamental: arredondar 
os resultados. Importam 
os metros de 10 em 10.

6
Relacionar as distâncias 
com o tempo que 
demora em percorre-
las em condições normais. Recomenda-se aproximadamente uns 5 
km/h. No plano deve indicar-se  essa relação, especificando que é uma 
aproximação e para uma pessoa de meia idade em boas condições de 
saúde.



7  / Elaboração passo a passo

Realizar um estudo de campo ou uma 
observação sobre a natureza de cada 
itinerário para corrigir os resultados da 
relação anterior. Condições do trânsito a 
motor, especialmente quando este ainda 
está “embrutecido” (semáforos, passeios de 
grandes avenidas, passadeiras elevadas 
ou subterrâneas...) Subidas (em cidades ou 
itinerários orograficamente complexos poderia 
ainda estabelecer-se tempos de subida e 
descida). Estas observações devem traduzir-se 
em números, cores ou símbolos reconhecíveis, 
arredondados e fáceis de interpretar, para 
tornar mais simples a sua leitura.

8
É importante assinalar os acidentes naturais de 
relevo ou características importantes da cidade, 
como o mar, rio, parques, itinerários pedonais, 
etc., sempre por meio de fórmulas de fácil 
percepção (mar azul, parque verde, pictograma 
árvore, barco...) É necessário contemplar que 
não se trata de um mapa turístico, sobretudo 
para cidadãos residentes, pelo que não é 
necessário realçar nenhum dado arquitectónico 
ou patrimonial destacado.

Metrominuto PontevedraMetrominuto PontevedraMetrominuto PontevedraMetrominuto Pontevedra
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gratuitos o no

Resumen 
iconográfico



9  / Elaboração passo a passo

Convém reflectir os aspectos da mobilidade 
intermodal: espaços pedonais, estações de 
comboios, autocarros, metro, etc... Tendo sempre 
em conta o facto de não complicar com excesso 
de informação, assim como características 
significativas do itinerário: túneis, pontes, 
descampados, espaços sem iluminação...

10
Se o espaço tem itinerários com condições de acessibilidade universal 
adversas, deveria advertir-se, de alguma forma, uma vez que as pessoas 
com capacidades de mobilidade reduzida tem os mesmos direitos a 
usufruir do espaço, como as demais.

11
Uma vez realizado o trabalho de campo, é necessário estudar bem a 
planificação gráfica. Só se pode aconselhar simplicidade, claridade e 
facilidade de leitura.

12
Embora o plano seja concêntrico, com um ponto central de referência, 
também deverá conter dados relativos à interconexão entre o resto dos 
pontos do programa.

13
Existem vários exemplos de Metrominuto, com grafismos similares mas 
com matizes distintas. Estudando todos esses, deve escolher-se o que 
mais se adapte às características do espaço ou cidade.

14
Uma vez finalizado o desenho, deveria difundir-se tanto em suporte 
papel como num desenvolvimento virtual adequado, e no proprio espaço 
público.

15
No caso da incorporação de anúncios, devido ao patrocínio de alguma 
empresa local, cujo logótipo tenha que aparecer no plano, este não 
deverá introduzir demasiado “ruído” no conjunto.



Tríbuto a Beck

Os planos do metro chegaram a constituir uma 
iconografia urbana ao redor de todo o mundo. Mas 
hoje em dia são assim devido à genialidade do desenho 
de Beck, que conseguiu elaborar, no ano 1993 um plano 
algo distante do mapa real, mas muito 
mais intuitivo para o usuário. Desde 
ese momento, todos os itenerários dos 
metros apresentam linhas rectas e 
coloridas, com uma grande facilidade 
de leitura.

Em cima, o mapa antes da 
intervenção de Beck. Á direita, o 
resultado do seu trabalho.


