FORMAÇÃO EM SINALIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURAS
Gestão de Infraestruturas Rodoviárias – Controlo e Inspeção de Índices de
Qualidade de Sinalização e Pavimentos
11 de MAIO (6 HORAS-09h00-13h00/14h00-16h00)
OBJETIVOS:
A construção e manutenção de sinalização e pavimentos no âmbito das obras públicas, para além do seu
contributo essencial para a infraestruturação rodoviária do país e para a segurança rodoviária dos
utentes, constituem um setor chave da economia portuguesa.
Os principais objetivos do curso: assegurar os trabalhos de conservação na ótica de gestãoracional dos recursos
disponíveis para intervir numa lógica de prioridade e programação; assegurar a execução de inspeções,
formular diagnósticos, propor soluções.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Inspeção e controlo de qualidade dos equipamentos de estrada, sinalização e pavimentos;
Sistemas de monotorização e gestão de informação de marcas rodoviárias, sinalização vertical e
pavimentos;
Parâmetros de controlo: Métodos e equipamentos Estáticos e Dinâmicos;
Otimização dos custos de conservação ‐ do levantamento de necessidades à tomada de decisão.
Construção e manutenção de sinalização e pavimentos como contributo essencial para a segurança
rodoviária dos utentes.
Sistematização de conceitos gerais no âmbito da elaboração de Projeto de Sinalização Vertical Marcas
Rodoviárias e Pavimentos.
Importância do Controlo de Qualidade em fase de construção / exploração e identificação de
parâmetros de controlo.
RECURSOS PEDAGÓGICOS - Manual técnico de Sinalização AFESP Dispositivos de acompanhamento das
sessões em apresentação multimédia; Baterias de casos, estruturados numa lógica de aprendizagem;
Planos de obra; Legislação e normas técnicas.
DESTINATÁRIOS - Engenheiros, quadros Técnicos das entidades gestoras das estradas e centros
operacionais, Técnicos Superiores de Segurança no Trabalho ou Coordenação de Segurança, Quadros das
áreas técnicas operacionais e não operacionais da rede rodoviária, municípios.
LOCAL –Nas instalações das entidades requisitantes que devem assegurar os meios áudio visuais.
Data: a acordar.
PREÇO – 105euros para continente e 195 para lhas (isento de IVA). O preço inclui documentação e
certificado de formação emitido no SIGO (de acordo com o modelo publicado na Portaria N.º 474/2010).
Até20 participantes, com o mínimo 10 formandos. Consultar as Condições de inscrição em www.afesp.pt ou pelos
contactos habituais.

Coordenação/Gestão
Coordenação/Gestão pedagógica
Ana Raposo (Dr.ª), formadora certificada
Coordenação científica
José Gonçalves (Engº), formador certificado
FormadorFormador-Engenheira Teresa Alves (Norvia)
INFORMAÇÕES -Secretariado da formação AFESP – Sara Diogo (Drª)

AFESP – Associação Portuguesa de Sinalização e Segurança Rodoviária
Alvalade Office Center; Praça de Alvalade, 6 ‐ 1º, Sala 13; 1700‐036 Lisboa
tel: 21 794 66 31; fax: 21 794 66 32; email: geral@afesp.pt

