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O ESTUDO EUROPEU 4: Background

Contexto:

 União Europeia

 Visão alargada: Centrada na Sinalização com Mensagens Variáveis (SMV)

 Principal assunto: Painéis de Mensagens Variáveis (PMV)

Principal objectivo:

 Identificar e promover tipos de SMV para utilização na UE (harmonização).

 Principais assuntos: [congestionamento, segurança rodoviária], [o condutor], 

[internacional: pictogramas, alfanumérico]

Tarefas mais importantes:

 Harmonizar as diferentes práticas para um conjunto de diferentes cenários 

rodoviários considerando as características específicas dos tipos de PMV 

disponíveis.

 Desenhar novas mensagens (pictogramas, alfanuméricos) para determinadas 

situações da estrada/tráfego.



ES4: MODUS OPERANDI – Duas actividades paralelas

Criando soluções: 

1. Compilação das práticas de sinalização dos membros do grupo ES4 

(WORKING BOOK)

2. Promoção de regras e princípios de harmonização (GUIDELINES = resultado 

dos princípios aplicados a situações específicas de estrada/tráfego)

3. Realização de estudos empíricos como suporte para a harmonização de 

elementos informativos (pictograma/alfanumérico)

Promovendo as soluções do grupo: 

 Junto do UNECE’s WP.1 (actualização da Convenção de 1968)

 Divulgação das regras e princípios nos países membros do ES4

 Integração da visão do ES4 nos outros ES (ES1, ES2, ES3, ES5)



Principais actividades em 2010

1. Testes empíricos

• Realização de testes de compreensão usando a Internet

2. Working book

• Actualização dos cenários existentes

• Adição da informação dos novos membros

• Introdução de novas situações rodoviárias



Testes empíricos
O “Contexto rodoviário” para o teste 
português.

Você está a conduzir na A1, do Porto(A) para 

Lisboa(D), passando por Vila Franca de Xira(B) e 

Alverca(C). Quando se aproxima de Vila Franca de 

Xira observa a seguinte mensagem. Na sua opinião o 

que significa?



Mensagens testadas



A interface “Web”



A interface “Web”



A interface “Web”



A interface “Web”



A norma ISO9186

Graphical symbols - Test methods for judegd 

comprehensibility and for comprehension



Dados recolhidos
Foi utilizado o serviço “checkmarket”.

Divulgação controlada usando:

• Site do Inir

• Site da RTP

Qualidade dos dados:

Cada teste tinha 8 questões.



Estatísticas rápidas

Algumas respostas não 

continham informação sobre o 

género.



Estatísticas rápidas

Distribuição por escalão etário em função da experiência de condução.



Método de codificação das respostas



Harmonização



Harmonização



Working book

Novos membrosMembros do WB

França

Itália

Holanda

Portugal

Irlanda e UK

Eslovênia

Espanha

Suécia

Hungria

Grécia

Dinamarca

República Checa



Actualização das situações

Working book



Introdução de novas 
situações 
rodoviárias

Working book


