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ZONAS DE COEXISTÊNCIA E CICLOVIAS 
CRESCIMENTO DESORDENADO E NECESSIDADE DE 
UNIFORMIZAÇÃO 

19 de Março  10h00-13h00 

 
OBJETIVOS 
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 
uniformização de critérios na implementação e sinalização dos espaços partilhados e prevenir 
acidentes no quadro de mobilidade. 
 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 O novo código da estrada – Zonas de Coexistência, Zonas partilhadas, Zonas emissão  reduzida e 
descrição das principais alterações;  

 Zonas partilhadas – A sua importância nas cidades;  
 ZER (Zonas de Emissão Reduzida) – Abordagem à necessidade de criação destas zonas nas cidades; 
 Ciclovias – Interligação e adaptação das ciclovias na cidade e a problemática da diversidade da 

identificação das ciclovias; 
 Ajustamento da sinalização adequada, adaptação de espaços e Uniformização e boas práticas na 

implementação das zonas partilhadas 
 Soluções e produtos adequados 
 Projectos inovadores 

 
RECURSOS PEDAGÓGICOS: 
Dispositivos de acompanhamento das sessões em apresentação multimédia; baterias de casos, estruturados 
numa lógica de aprendizagem; legislação e normas técnicas. 
 
DESTINATÁRIOS: 
Engenheiros e Arquitetos, quadros superiores e 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. 
 
LOCAL –Formação digital 
PREÇO – 105,00 euros (isento de IVA). 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, formadora certificada 
Coordenação científica 
José Gonçalves, formador certificado 
Formador-Engº João Alvelos 


