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| Introdução |
“Um acidente seguido de um atropelamento provocou uma vítima mortal,
domingo à noite, junto às portagens.” Fonte: https://www.jn.pt/

“Um homem de 28 anos foi atropelado mortalmente diante da mulher em
autoestrada.” Fonte: https://www.jn.pt/

“Acidente com camião provoca um morto e sete feridos. Veículo pesado
abalroou duas carrinhas que estavam a sinalizar obras de pavimentação na
autoestrada.“ Fonte: https://www.cmjornal.pt

“Um homem de 36 anos, trabalhador de manutenção de estradas, morreu
atropelado no momento em que prestava auxílio a um veículo pesado.“
Fonte: http://portocanal.sapo.pt

“O choque entre um camião e uma carrinha causou um morto e dois feridos. A
vítima mortal é um trabalhador de manutenção de estradas e foi atropelado pela
própria viatura, após o embate do pesado.” Fonte: https://www.jn.pt/

https://www.jn.pt/
https://www.jn.pt/
https://www.cmjornal.pt/
http://portocanal.sapo.pt/
https://www.jn.pt/
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Fonte: http://www.ansr.pt (Relatório Anual de Sinistralidade Rodoviária – Vítimas a 30 dias)

http://www.ansr.pt/
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Fonte: http://www.ansr.pt (Relatório Anual de Sinistralidade Rodoviária – Vítimas a 30 dias)

http://www.ansr.pt/


| Introdução |

Porquê rever?

Manual já com 20 
anos de existência

Atividade de 
risco elevado 

para os 
colaboradores 

que 
implementam a  
sinalização nas 

estradas 

Evolução do estado 
da arte –

equipamentos mais 
eficientes (sinalização 

luminosa;  
atenuadores de 

impacto moveis, etc.)



| Linhas de Orientação |

Diminuir a exposição 
ao perigo (risco) dos 
trabalhadores sem 
comprometer a 
segurança dos utentes

Utilização de 
sinalização de 
perigos temporários 
em trabalhos fixos de 
pouca duração

Melhorar a sinalização 
(nível de retroreflexão, 
dimensões e recurso 
a sinalização 
luminosa) 

Contemplar a 
utilização de 
atenuadores de 
impacto móveis em 
complemento da 
sinalização.

Envolver as várias entidades 
(IP, ANSR ?, IMT ?)

Proposta para a revisão do RST?



| Trabalho Desenvolvido pelo 
Grupo de Trabalho no CP2|

Definições – Perigo Temporário

Consideramos o condicionamento do tráfego em Perigo Temporário em 

situações de:

• Acidente

• Anomalia súbita no pavimento

• Objeto caído na faixa de rodagem

• Intervenções/trabalhos de curta duração, até 4h (meio dia de trabalho)

• Outras de caráter inesperado



| Trabalho Desenvolvido pelo 
Grupo de Trabalho no CP2 |

Definições – Perigo Temporário

Os esquemas de Perigos Temporários – Tipo P (P01 e seguintes) – são utilizados

pelas Equipas de Assistência / Vigilância e Equipas de Manutenção e compreendem

as seguintes fases:

• FASE 1 – Estacionar atrás da zona afetada com as luzes intermitentes da viatura

acesas e com painel luminoso acionado com a mensagem mais apropriada.

• FASE 2 – Montar a sinalização em consonância com os esquemas.

• FASE 3 – Desmontar a sinalização pela ordem inversa da instalação?.



| Trabalho Desenvolvido pelo 
Grupo de Trabalho no CP2 |

Definições – Trabalhos Fixos

Consideramos zona de Trabalhos Fixos o condicionamento de tráfego devido a

tarefas a executar na autoestrada devidamente programadas e com duração

superior a 4h.



| Trabalho Desenvolvido pelo 
Grupo de Trabalho no CP2 |

Definições – Trabalhos Móveis

Os Trabalhos Móveis são aqueles que, sendo programados:

• Têm uma zona móvel de trabalhos cuja velocidade de progressão é inferior à

permitida para essa via segundo a Sinalização permanente;

• Têm uma zona móvel de trabalhos com circulação contínua nas vias mais a

esquerda;

• Têm uma zona móvel de trabalhos em que a circulação é intermitente (com

paragens pontuais de curta duração).



| Trabalho Desenvolvido pelo 
Grupo de Trabalho no CP2

Definições – Trabalhos Móveis

Usualmente estão incluídos neste, tarefas como:

• marcação rodoviária

• observação/auscultação dos pavimentos e inspeções

• recolha de resíduos (ex: vegetação) no separador central

• outras tarefas que impliquem um avanço (contínuo) das zonas de trabalho

Os sinais C13 e TC9 ou TC10 ou TC11 poderão ser agrupados e instalados em

viatura.



| Trabalho Desenvolvido pelo 
Grupo de Trabalho no CP2

Definições – Trabalhos Móveis
Os sinais C13 e TC9 ou TC10 ou TC11

poderão ser agrupados e instalados em viatura.



| Trabalho Desenvolvido pelo 
Grupo de Trabalho no CP2 |
Principais Alterações

• Definição de esquema de sinalização para trabalhos apeados (colocação de cones espaçados 
15m);

• Foi criado esquema para paragem na berma até 15min (sinalização luminosa ativada –
pirilampo, piscas e médios);

• Trabalhos do Tipo F efetuados em período diurno (7h-21h) não duplicar a sinalização;

• Estamos inclinados para que a colocação da sinalização deva ser efetuada na berma esquerda 
para trabalhos a realizar no separador central/berma esquerda;

• Nos esquemas tipo P, deve ser acrescentado a tipologia das viaturas de manutenção, para que 
estas possam ser usadas para efetuar os esquemas de sinalização;

• Proposta para diminuição em cerca de 10%, a dimensão da sinalização do tipo F.



| Trabalho a Desenvolver pelo 
Grupo de Trabalho no CP2 |

•Definir esquemas para trabalhos em nós/escapatórias;

•Definir esquemas para trabalhos em plena via que obriguem à colocação de sinalização em ramo 
de nó;

•Contemplar melhorias à sinalização temporária;

•Contemplar a utilização de atenuadores de impacto nos diferentes planos de sinalização;



| Obrigado Pela Vossa Atenção|



| Contactos|

Egis Road Operation Portugal
Quinta de Calvilhe
5100-038 Lamego

www.egis-group.com

Rui Couto
Responsável de Qualidade Ambiente e 
Segurança
+351 935 655 680
rui.couto@egisportugal.pt


