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VIDEO CONFERÊNCIA 

FORMAÇÃO EM PROJETO DE INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS 

NOÇÕES GERAIS 

10, 17 e 24 NOV 2020 (6 HORAS, 3 sessões de 2 horas cada) 

10:00-12:00 

 
OBJETIVOS: 

As infraestruturas rodoviárias desenvolvem-se ao longo do território, percorrendo grandes extensões e 

exercendo uma influência significativa no desenvolvimento da sociedade em geral e na mobilidade das 

populações em particular. A execução atempada e adequada dos projetos de infraestruturas rodoviárias 

permite a escolha dos melhores traçados, com o menor impacte ambiental e os menores custos, devendo 

ser adotados os mais adequados critérios na sua elaboração e coordenação. 

OBJETIVOS DO CURSO:  

Caracterizar as infraestruturas rodoviárias e analisar alguns aspetos essenciais para o dimensionamento 

adequado das diferentes componentes dos respetivos projetos. 

Abordar as várias fases de projeto e os elementos de trabalho necessários para que cada fase possa atingir 

os objetivos pretendidos (incluindo a componente ambiental). 

Analisar a interligação entre os diversos projetos específicos que compõem o projeto global de execução 

de uma infraestrutura rodoviária e a importância da sua coordenação. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

 Infraestruturas rodoviárias: sua caracterização. 

 Níveis de serviço. 

 Noções gerais sobre tráfego e dimensionamento. 

 Perfil transversal tipo. 

 Distâncias de visibilidade. 

 Fases de projeto e elementos de base necessários a cada fase. A componente ambiental. 

 Projetos específicos integrantes do projeto global de execução – sua interligação e dependência. 

 A Coordenação de Projetos. 

RECURSOS PEDAGÓGICOS: 

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

numa lógica de aprendizagem; legislação e normas técnicas.  

DESTINATÁRIOS: 

Engenheiros, quadros técnicos das entidades gestoras das estradas, decisores e técnicos da área dos 

transportes e das infraestruturas, técnicos superiores de segurança, quadros das áreas técnicas 

operacionais e não operacionais da rede rodoviária, municípios, concessionárias, empresas de projeto, 

construção e fiscalização e outras entidades com atividade na área, nomeadamente universidades e 

centros de investigação. 

PREÇO – 105 euros (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). 
Até 20 participantes. Mínimo 10 formandos. Consultar as Condições de inscrição em www.afesp.pt ou pelos contactos 

habituais. 

Coordenação/Gestão pedagógica 

Ana Raposo (Dr.ª), formadora certificada 

Coordenação científica 

José Gonçalves (Engº), formador certificado 

Formador- Professor Armando Teles Fortes 

INFORMAÇÕES  - Secretariado da formação AFESP – Sara Diogo  


