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ANEXO VIII 

 

REQUISITOS TÉCNICOS E FUNCIONAIS DE BASE  

DOS EQUIPAMENTOS - MUPIS E ABRIGOS 

 

O mobiliário urbano está geralmente sujeito a pressões e desgaste de nível elevado, devido quer ao 

envolvimento ambiental, quer à sua utilização. Neste sentido, os seus requisitos técnicos e funcionais 

devem adequar-se à sua correta utilização no espaço público e à sua resistência a condições climatéricas 

extremas, ao vandalismo e à poluição urbana com o objetivo de garantirem a sua máxima durabilidade. 

 

1 MUPIS (MOBILIÁRIO URBANO PARA INFORMAÇÃO) 

Este mobiliário é destinado à informação e publicidade aos munícipes que circulem a pé, em viatura ou em 

transportes coletivos. 

 

1.1 Apresentação 

Suporte de dupla face para colocação de cartazes ou painéis, protegidos dos agentes, climatéricos e 

vandalismo, para colocação em meio urbano. 

 

1.2 Dimensões 

 Solução que permita uma “Superfície visível do cartaz/painel de 1.700mm x 1.150mm”, admitindo-se 

uma variação, inferior ou superior, máxima de 20%; 

 A base do objeto deverá estar no máximo a uma altura de 800mm do solo. 

 

1.3  Outras Características Genéricas 

Todas as peças de mobiliário urbano devem ser novas, e apresentar ema elevada qualidade dos materiais 

usados. 

 Design: O design deve incluir simbologia alusiva ao Município de Portimão. 

 Instalação elétrica – A alimentação do dispositivo será considerada como uma instalação de baixa 

tensão, devendo respeitar os seguintes requisitos: 

o Todos os equipamentos constituem um ponto de entrega, sendo deste modo necessária a respetiva 

certificação, com vista à montagem de equipamentos de medição de energia. 
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o Os Materiais e equipamento a utilizar nas ligações devem cumprir as especificações em vigor na 

Empresa de Distribuição de Energia, nomeadamente no que se refere à portinhola, cabos, 

contadores e ligação à terra, seguindo as suas regras. 

o A manutenção da instalação elétrica deverá ser assegurada pelo Cocontratante, devendo ser 

designado um técnico responsável para o efeito, durante o período de utilização da instalação. 

Deverão ser equipados com tecnologia Led e apresentar características eficientes do ponto de vista 

energético. 

Poderão ser propostos equipamentos com alimentação elétrica efetuada através de painéis solares. 

 Segurança e qualidade: 

o O MUPI deve resistir a ventos superiores a 110Km/hora e devem ser usados materiais que resistam 

às condições climatéricas a que irão ser sujeitos durante o decurso do contrato. 

o Devem ser usados materiais que facilitem a sua eficiente limpeza e manutenção, a qual será 

assegurada pelas equipas do cocontratante. 

o O MUPI deve ser adequado a garantir a segurança dos utentes, não devendo apresentar qualquer 

ângulo vivo ou qualquer perigo para os peões ou viaturas, tanto pela sua configuração como pelo seu 

posicionamento (por ex., redução de visibilidade junto a passagens de peões). 

 

1.4 Sistema de afixação 

O MUPI Standard poderá ter, pelo menos, 1 (um)lado rotativo (com três faces rotativas), à escolha do 

concessionário, onde será fixada publicidade. A outra face, destinada à EMARP, pode ser rotativa ou fixa. 

Na(s) face(s) rotativa(s), o equipamento deverá estar equipado com um sistema elétrico que permita a 

rotação dos cartazes. 

 

 

2. ABRIGO STANDARD (COM OU SEM CAIXA DE PUBLICIDADE) 

Este mobiliário é destinado a proporcionar aos munícipes um local protegido enquanto aguardam a 

chegada dos transportes coletivos. Pode servir de suporte a publicidade dirigida aos munícipes que 

circulem a pé, em viatura ou em transportes coletivos. 

As características apresentadas são as definidas para os equipamentos standard. Se, unicamente por 

motivo de limitações associadas à acessibilidade pedonal, for necessário apresentar mobiliário alternativo 

ao standard, tal mobiliário deve consistir sempre em estruturas menos complexas e ser objeto de acordo 

entre o concessionário e a EMARP. 
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2.1 Características Gerais 

Todas as peças de mobiliário urbano devem ser novas, e apresentar uma elevada qualidade dos materiais 

usados. 

O Abrigo Standard deve ser preferencialmente composto pelos seguintes elementos: 

 Design: O design deve incluir simbologia alusiva ao Município de Portimão, conter o nome da paragem e 

o nome da operadora. 

 Instalação elétrica: A alimentação do dispositivo será considerada como uma instalação de baixa 

tensão, devendo respeitar os seguintes requisitos: 

o Todos os equipamentos constituem um ponto de entrega, sendo deste modo necessária a respetiva 

certificação, com vista à montagem de equipamentos de medição de energia. 

o Os materiais e equipamentos a utilizar nas ligações devem cumprir as especificações em vigor na 

Empresa de Distribuição de Energia, nomeadamente no que se refere à portinhola, cabos, 

contadores e ligação à terra, seguindo as suas regras. 

o A manutenção da instalação elétrica deverá ser assegurada pelo Cocontratante, devendo ser 

designado um técnico responsável para o efeito, durante o período de utilização da instalação. 

Deverão ser equipados com tecnologia LED e apresentar características eficientes do ponto de vista 

energético. 

Poderão ser propostos equipamentos com alimentação elétrica efetuada através de energia solar. 

 Características estruturais principais: 

o Teto; 

o Máximo de 2 paredes laterais, podendo uma parede consistir numa caixa de publicidade rotativa ou 

fixa e a outra parede por material transparente; ou as duas paredes poderão ser de material 

transparente. A parede do lado de aproximação dos veículos deverá ser sempre transparente; 

o Inclusão de parede anterior (traseira), podendo esta ter uma parte com uma caixa de publicidade, 

nos casos onde a mesma seja impossível de colocar na parede lateral. 

o O abrigo deverá contemplar pelo menos 2 (duas) versões alternativas: com banco (preferencial), ou 

sem banco, esta última, sempre que a EMARP considere que o local não é adequado à instalação de 

abrigo com banco. 

 Tecnologia: 

Pelo menos 24 dos equipamentos deve cumprir o seguinte: 

o Inclusão de estrutura para colocar hotspot com transmissor de rede de Wi-Fi livre, que permita 

transmitir sinal de WI-FI num raio mínimo de 50m à volta do equipamento. 

o Relógio com horário. 

o Mostrador com temperatura. 
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o Capacidade adicional para instalação futura de novas funcionalidades. 

 

2.2 Outras Características Genéricas 

 O Abrigo deve ser eletrificado e a sua instalação deverá estar de acordo com as disposições legais em 

vigor. 

 O equipamento deve resistir a ventos superiores a  110 Km/hora, devendo os seus materiais resistir às 

condições climatéricas a que irão ser sujeitos durante o decurso do contrato. 

 Devem ser usados materiais que facilitem a sua eficiente limpeza e manutenção, a qual será assegurada 

pelas equipas do cocontratante. 

 O Abrigo deve assegurar a segurança dos utentes, não devendo apresentar qualquer angulo vivo ou 

qualquer perigo para os peões ou viaturas, tanto pela sua configuração como pelo seu posicionamento 

(por ex., redução de visibilidade junto a passagens de peões). 

 

2.3 Dimensões  

O Abrigo Standard deverá ter como referência as seguintes características: 

 Teto: 

o Comprimento: entre 3.500mm e 5.000mm 

o Largura: entre 1.500mm e 2.000mm 

o Altura em relação ao solo: entre 2.500mm e 3.000mm 

o Altura livre sob o tecto: entre 2.200mm e 3.000mm 

 Ocupação do solo: 

o Comprimento: entre 3.400mm e 4.800mm 

o Largura: entre 1.500mm e 1.800mm  

o A ocupação pode ser reduzida em função da área disponível. 

 

2.4 Sistema de Afixação da Publicidade 

Cada Abrigo pode estar equipado com equipamento de publicidade. 

Superfície visível do cartaz/painel de 1.700mm x 1.150mm”, admitindo-se uma variação, inferior ou 

superior de 20%. 

 

2.5 Outros Elementos 

 Os Abrigos devem identificar a paragem e o operador e incluir um quadro, de natureza convencional, 

preferencialmente colocado na parte traseira do mesmo, para afixação de informação de mapa da rede 
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e respetivos horários, sendo a sua colocação da responsabilidade do concessionário, de acesso e 

visibilidade adequada e preferencialmente sem conflito com a zona de banco. 

 Os Abrigos devem ter 3 saídas elétricas USB, em locais de fácil acessibilidade aos utilizadores. 

 

NOTA IMPORTANTE:  Nos equipamentos instalados em Estradas Nacionais não será permitida a 

afixação de publicidade comercial. 
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