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FORMAÇÃO EM FORMAÇÃO EM FORMAÇÃO EM FORMAÇÃO EM CÓDIGO DA ESTRADA CÓDIGO DA ESTRADA CÓDIGO DA ESTRADA CÓDIGO DA ESTRADA 
NOVAS REGRAS DA MOBILIDADENOVAS REGRAS DA MOBILIDADENOVAS REGRAS DA MOBILIDADENOVAS REGRAS DA MOBILIDADE

29 de janeiro29 de janeiro29 de janeiro29 de janeiro
 

OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS    
Planeamento e execução de obra no respeito das boas práticas no uso e substituição de 
equipamento de sinalização 
âmbito do caderno de encargos, dos materiais e soluções necessários para assegurar e 
melhorar a segurança rodoviária no novo quadro de mobilidade com zonas partilhadas/de 
coexistência. 
 
CONTECONTECONTECONTEÚDOS PROGRAMÁTICOSÚDOS PROGRAMÁTICOSÚDOS PROGRAMÁTICOSÚDOS PROGRAMÁTICOS

 O novo código da estrada 
 Sinalização vertical nova –
 O estado da sinalização em Portugal 

vertical e da necessidade de substituição/melhoria da sinalização existente; 
 Zonas partilhadas – Abordagem às zonas partilhadas e a sua importância nas cidad
 ZER (Zonas de Emissão Reduzida) 
 Ciclovias – Interligação e adaptação das ciclovias na cidade e a problemática da diversidade da 

identificação das ciclovias;
 Sinalização temporária – Aborda

 
RECURSOS PEDAGÓGICOSRECURSOS PEDAGÓGICOSRECURSOS PEDAGÓGICOSRECURSOS PEDAGÓGICOS
Dispositivos de acompanhamento das sessões em apresentação multimédia; baterias de casos, estruturados 
numa lógica de aprendizagem; legislação e normas técnicas.
 
DESTINATÁRIOSDESTINATÁRIOSDESTINATÁRIOSDESTINATÁRIOS: 
Engenheiros e Arquitetos, quadros 
técnicos da área dostransportes e das infraestruturas, 
técnicasoperacionais e não operacionais da r
projeto, construção e fiscalização e 
 
LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL ––––Formação digital
PREÇO PREÇO PREÇO PREÇO ––––    105,00105,00105,00105,00    euros (isento de IVA). euros (isento de IVA). euros (isento de IVA). euros (isento de IVA). 
SIGO (de acordo com o modelo publicado na Portaria N.º 
Até 20 participantes. Mínimo 10 formandos. Consultar as Condições de inscrição em 
pelos contactos habituais. 
 

Coordenação/Gestão pedagógicaCoordenação/Gestão pedagógicaCoordenação/Gestão pedagógicaCoordenação/Gestão pedagógica    
Ana Raposo, formadora certificada
Coordenação científicaCoordenação científicaCoordenação científicaCoordenação científica    
José Gonçalves, formador certificado
FormadorFormadorFormadorFormador----Engº João Alvelos 

Associação Portuguesa de SinalizaçAssociação Portuguesa de SinalizaçAssociação Portuguesa de SinalizaçAssociação Portuguesa de Sinalização e Segurança Rodoviáriaão e Segurança Rodoviáriaão e Segurança Rodoviáriaão e Segurança Rodoviária    
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CÓDIGO DA ESTRADA CÓDIGO DA ESTRADA CÓDIGO DA ESTRADA CÓDIGO DA ESTRADA ----    AJUSTE DA SINALIZAÇÃO ÀS AJUSTE DA SINALIZAÇÃO ÀS AJUSTE DA SINALIZAÇÃO ÀS AJUSTE DA SINALIZAÇÃO ÀS 
NOVAS REGRAS DA MOBILIDADENOVAS REGRAS DA MOBILIDADENOVAS REGRAS DA MOBILIDADENOVAS REGRAS DA MOBILIDADE    

29 de janeiro29 de janeiro29 de janeiro29 de janeiro(3HORAS:10h00-13h00) 

Planeamento e execução de obra no respeito das boas práticas no uso e substituição de 
equipamento de sinalização nas diferentes vias rodoviárias, bem como a adequada escolha, no 
âmbito do caderno de encargos, dos materiais e soluções necessários para assegurar e 
melhorar a segurança rodoviária no novo quadro de mobilidade com zonas partilhadas/de 

ÚDOS PROGRAMÁTICOSÚDOS PROGRAMÁTICOSÚDOS PROGRAMÁTICOSÚDOS PROGRAMÁTICOS    
O novo código da estrada – Descrição das principais alterações;  

– Descrição dos novos sinais;  
O estado da sinalização em Portugal – Abordagem ao estado envelhecido da sinalização horizontal e 
vertical e da necessidade de substituição/melhoria da sinalização existente;  

Abordagem às zonas partilhadas e a sua importância nas cidad
ZER (Zonas de Emissão Reduzida) – Abordagem à necessidade de criação destas zonas nas cidades;

Interligação e adaptação das ciclovias na cidade e a problemática da diversidade da 
identificação das ciclovias; 

Abordagem à necessidade do uso correto desta sinalização.

RECURSOS PEDAGÓGICOSRECURSOS PEDAGÓGICOSRECURSOS PEDAGÓGICOSRECURSOS PEDAGÓGICOS: 
Dispositivos de acompanhamento das sessões em apresentação multimédia; baterias de casos, estruturados 
numa lógica de aprendizagem; legislação e normas técnicas. 

, quadros superiores e técnicos das entidades gestoras das estradas, 
técnicos da área dostransportes e das infraestruturas, técnicos superiores de segurança, quadros das áreas 
técnicasoperacionais e não operacionais da rede rodoviária, municípios, concessionárias, empresas de 
projeto, construção e fiscalização e outras entidades com atividade na área. 

Formação digital 
euros (isento de IVA). euros (isento de IVA). euros (isento de IVA). euros (isento de IVA). Inclui documentação e certificado de formação emitidono 

SIGO (de acordo com o modelo publicado na Portaria N.º 474/2010). 
Até 20 participantes. Mínimo 10 formandos. Consultar as Condições de inscrição em 

Ana Raposo, formadora certificada 

José Gonçalves, formador certificado 

036 Lisboa | tel: 21 794 66 31 email: geral@afesp.pt 

AJUSTE DA SINALIZAÇÃO ÀS AJUSTE DA SINALIZAÇÃO ÀS AJUSTE DA SINALIZAÇÃO ÀS AJUSTE DA SINALIZAÇÃO ÀS 

Planeamento e execução de obra no respeito das boas práticas no uso e substituição de 
nas diferentes vias rodoviárias, bem como a adequada escolha, no 

âmbito do caderno de encargos, dos materiais e soluções necessários para assegurar e 
melhorar a segurança rodoviária no novo quadro de mobilidade com zonas partilhadas/de 

Abordagem ao estado envelhecido da sinalização horizontal e 

Abordagem às zonas partilhadas e a sua importância nas cidades;  
Abordagem à necessidade de criação destas zonas nas cidades; 

Interligação e adaptação das ciclovias na cidade e a problemática da diversidade da 

gem à necessidade do uso correto desta sinalização. 

Dispositivos de acompanhamento das sessões em apresentação multimédia; baterias de casos, estruturados 

técnicos das entidades gestoras das estradas, decisores e 
técnicos superiores de segurança, quadros das áreas 

ede rodoviária, municípios, concessionárias, empresas de 

Inclui documentação e certificado de formação emitidono 

Até 20 participantes. Mínimo 10 formandos. Consultar as Condições de inscrição em www.afesp.pt ou 


