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1. Objetivos 

 

O presente plano, tem como objetivo cumprir com o estipulado no n.º 1 do art. 79º do Decreto 

Regulamentar n.º 22-A/98, com as alterações introduzidas pelos decretos regulamentares 

41/2002, de 20 de Agosto e 13/2003, de 26 de Junho, e destina-se a prevenir os utentes da 

existência de obras ou obstáculos ocasionais na via pública. 

Destina-se ainda a transmitir as obrigações, restrições ou proibições especiais que 

temporariamente lhes são impostas, bem como a garantir a execução dos trabalhos e a 

circulação de máquinas, veículos e pessoas em segurança. 

Dada a natureza dos trabalhos e a localização do troço a intervir na Rua 25 de Abril, na Glória 

do Ribatejo, a circulação rodoviária ficará condicionada neste arruamento, garantindo assim as 

condições de segurança dos trabalhadores e dos utentes da via. 

O troço a intervir será munido de sinalética conforme indicado neste plano.  

 

 

2. Duração da Sinalização Temporária na Via Pública 

 

Os trabalhos a executar na Rua 25 de Abril estão previstos ser realizados a partir do dia 20 de 

Novembro de 2019, tendo uma duração máxima prevista de três (3) semanas. A data de início 

dos trabalhos encontra-se condicionada à aprovação do presente plano pelo Dono da Obra. 

A sinalização temporária será colocada na via em intervenção na data do início dos trabalhos e 

será retirada imediatamente após a sua conclusão, restituindo-se as vias às normais condições 

de circulação, depois de efetuada uma verificação prévia das respetivas condições de 

segurança. 
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3. Descrição dos Trabalhos 

 

Os trabalhos a executar no âmbito da presente intervenção serão realizados numa extensão 

aproximada de 200 m, e abrangem as seguintes atividades: 

- Corte e levantamento do pavimento existente; 

- Movimentos de terras (inclui escavação e aterro de vala); 

- Instalação de conduta de abastecimento de água em PEAD; 

- Execução de nós de ligação às redes prediais; 

- Reposição do pavimento existente. 

 

A vala será aberta com uma largura mínima possível e com profundidade máxima de 1,00 m 

aproximadamente. Estes trabalhos serão executados em plena faixa de rodagem, junto ao 

passeio existente, e serão efetuados com recurso a meios mecânicos. 

 

A intervenção a efetuar far-se-á de forma faseada e, sempre que possível, a abertura de vala 

será afastada o mais possível do eixo da via, de modo a possibilitar a circulação do trânsito local 

(ligeiros e pesados), mantendo-se a sinalização temporária até o final dos trabalhos. 

 

Embora a intervenção a efetuar não compreenda toda a extensão deste arruamento, a 

incontornável localização desta conduta torna imperativo efetuar o estreitamento da faixa de 

rodagem, de forma a possibilitar o normal desenvolvimento dos trabalhos, sem colocar em risco 

qualquer veículo ou peão que circule junto àquele local. 

 

Pelo que dada esta particularidade, o trânsito ficará condicionado neste arruamento, no troço 

compreendido entre a interseção com a Rua Inácio de Oliveira Estaca e o Largo 1º de Maio. 
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4. Sinalização Temporária a Aplicar 

 

Dada a natureza dos trabalhos e as características do troço a intervir, será possível trabalhar de 

forma parcial, pelo que se torna imperativo recorrer à circulação alternada na zona em 

intervenção.  

O esquema de sinalização a adotar no decorrer dos trabalhos na Rua 25 de Abril será então o 

seguinte: 

 

• “Circulação Alternada por Sinalização Luminosa” 

 
 
Devido à necessidade de atravessamento desta conduta na faixa de rodagem do arruamento 

acima referido, optar-se-á pela circulação alternada (com recurso a sinalização semafórica). 

Nas frentes de trabalho deste arruamento, será colocada sinalização, com um afastamento 

máximo de 30 metros entre si, sendo que esta será colocada nos dois sentidos de trânsito. 

Os sinais verticais utilizados são especificados de seguida. 

 

 
Trabalhos na via/Circulação Alternada 

 Sinalização Luminosa - semáforos 

 Proibição de exceder a velocidade máxima de 30 km/h 

 Semáforo 

 Obrigação de contornar obstáculo 

 

Na zona de intervenção, o balizamento dos trabalhos far-se-á com recurso a baias ou perfis 

móveis de plástico, de forma a acautelar a aproximação do trânsito automóvel à zona de 

trabalhos, possibilitando assim o normal desenvolvimento dos trabalhos, sem colocar em risco 

qualquer veículo ou peão que circule naquele local. 
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De referir que a intervenção nesta localização carece de sinalização complementar na via 

transversal à Rua 25 de Abril (na interseção com a Rua 20 de Maio).  

 

A sinalização temporária a implementar, aquando desta intervenção, será mantida até o final dos 

trabalhos na Rua 25 de Abril. No período noturno e durante o período de fim-de-semana, a via 

intervencionada será transitável, sem qualquer restrição.  

 

Esta via ficará sinalizada de forma a informar os utentes da mesma, em conformidade com o 

presente documento e com a legislação que regula a sinalização rodoviária temporária. 

 

Salienta-se que aquando dos trabalhos de reposição do pavimento em betuminoso, será 

implementado o mesmo esquema de sinalização temporária previsto no presente documento. 

Estes trabalhos decorrerão numa fase posterior à execução desta intervenção, sendo 

comunicada ao Dono de Obra a aplicação do presente plano, com a devida antecedência.  

 

5. Implantação da Sinalização 

 

Toda a sinalização a implementar respeitará a regulamentação em vigor, nomeadamente no que 

respeita às distâncias de implantação. 

Especial atenção deverá ser dado ao suporte vertical, quando existente, o qual deverá ter em 

conta as dimensões e a sua altura ao solo, de forma a garantir a resistência à ação do vento, 

bem como garantir sempre a sua visibilidade por parte dos automobilistas.  

 

6. Informativos de Cortes/ Condicionantes de Trânsito 

 

Com vista a regular a circulação de veículos em condições de segurança durante a realização 

dos trabalhos, e a manter a fluidez de tráfego com o constrangimento necessário do balizamento 

dos trabalhos pela sinalética temporária e proteção dos mesmos, deverão ser efetuados 

informativos acerca dos cortes/condicionamentos de trânsito às entidades competentes locais 

(Bombeiros, Proteção Civil, PSP/ GNR, Município e Juntas de Freguesia). 
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A divulgação desta informação deverá ser efetuada pelo Dono de Obra/ Fiscalização, após 

validação do respetivo esquema de sinalização temporária a implementar nesta empreitada. 

 

 

 

Considerações Finais 

 

Este Plano de Sinalização poderá ser adaptado, caso se verifique essa necessidade, por razões 

alheias aos trabalhos desenvolvidos no âmbito desta empreitada. 
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ANEXO 1 
 

 

PLANTA DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA 

 



PLANTA DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA 
 “Empreitada de Manutenção de Redes de Abastecimento” 

 

                          Troço Condicionado / Zona de Intervenção  (Rua 25 de Abril)                 
 

 

Rua 25 de Abril 

Rua Inácio de Oliveira Estaca 

Rua 20 de Maio 

Largo 1º de Maio 


