
Elaborado por:  
 
Maria José Nunes 

Validado por: Aprovado por: 

Data: 08/09/2020 Data: _____/_____/_____ Data: _____/_____/_____ 

 

 

  

PLANO DE 

SINALIZAÇÃO 
“Requalificação da Praça Comendador 

Sousa Lima e Áreas Envolventes” 



 
Página 1 de 9 

 
Este documento é propriedade exclusiva da CED, não podendo ser utilizado, reproduzido, modificado ou comunicado a terceiros, no todo ou em parte, sem a sua autorização expressa. 

 

Índice 

1. Introdução .............................................................................................................................. 2 

2. Localização da intervenção .............................................................................................. 3 

3. Descrição geral da empreitada ........................................................................................ 3 

4. Medidas gerais de segurança ........................................................................................... 4 

5. Sinalização de trânsito temporária proposta ............................................................... 5 

 

  



 
Página 2 de 9 

 
Este documento é propriedade exclusiva da CED, não podendo ser utilizado, reproduzido, modificado ou comunicado a terceiros, no todo ou em parte, sem a sua autorização expressa. 

 

1. Introdução 
 

O presente Plano de Sinalização pretende assegurar a implementação de um 

plano de sinalização temporário na empreitada “Requalificação da Praça Comendador 

Sousa Lima e Áreas Envolventes” . 

Os trabalhos inerentes à empreitada interferem com a normal circulação na via 

pública, pelo que os utentes, automobilistas e peões, serão avisados e informados dos 

perigos e restrições à circulação. 

A sinalização temporária será efetuada, nomeadamente, com recurso a 

sinalização vertical e rede laranja e deverá: 

• Informar os condutores da aproximação de obstáculos; 

• Levar cada condutor a alterar o seu normal comportamento; 

• Guiar os condutores na zona afetada; 

• Informar os condutores que os condicionalismos terminaram; 

• Estar adaptada ao tipo de tráfego; 

• Ser coerente com a sinalização existente; 

• Ser de fácil leitura e perfeitamente visível. 

Este plano pretende dar a conhecer a sinalização e os diversos desvios de 

trânsito para os trabalhos a decorrer nesta empreitada, bem como, alertar para a 

existência de um estaleiro. 

Será verificada a adequabilidade deste Plano “in situ” e sempre que necessário 

serão efetuadas as melhorias à circulação do trânsito. As alterações ficam sujeitas a 

validação pela Coordenação de Segurança em Obra e aprovação pelo Dono da Obra. 
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2. Localização da intervenção 
 

A zona de intervenção localiza-se junto à Ponte de Prado de acordo com a 

imagem seguinte, onde a vermelho se salienta as zonas limitantes de execução dos 

trabalhos.  

Coordenadas GPS do local: 41.595701, -8.462942. 

 

Figura 1: Zona de intervenção, junto à Ponte de Prado; 

 

3. Descrição geral da empreitada 
 

Dono de obra: Câmara Municipal da Vila Verde 

Entidade executante: Construtora Estradas do Douro 3, Lda. 

Horário de trabalho: 8:00h-12:00h; 13:00h-17:00h 
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Número médio de trabalhadores em simultâneo: 10 trabalhadores 

Trabalhos a executar: 

• Demolições e remoção de pavimentos; 

• Execução de passeios e pavimentos; 

• Pavimentação a cubos; 

 

4. Medidas gerais de segurança 
 

De uma forma geral, para a boa execução dos trabalhos, cumprem-se as 

seguintes disposições: 

• No final de cada dia de trabalho, as máquinas e viaturas, ficam parqueadas em 

zonas fora da via de circulação; 

• Todas as zonas de trabalho são protegidas com rede e sinalização adequada; 

• Só é permitida a permanência em obra de trabalhadores que possuem, no 

mínimo, o seguinte equipamento de proteção individual: capacete, colete 

refletor e botas de biqueira e palmilha de aço; 

• A obra manter-se-á limpa e organizada; 

• Durante os períodos fora da execução dos trabalhos, fins-de-semana e 

feriados, todos os condicionalismos ficam devidamente sinalizados; 

• A sinalização temporária será mantida até à conclusão dos trabalhos. 

Na execução dos trabalhos de montagem e desmontagem da sinalização, serão 

cumpridos os seguintes princípios: 

• A sinalização temporária nunca é colocada em contradição com a sinalização 

permanente existente; 

• O trabalho é organizado de modo a evitar que trabalhadores não necessários, 

possam estar em zonas de circulação de viaturas. 

Por se tratar de uma zona com habitações e comércio, são garantidos acessos 

pedonais, passadiços para zonas com valas e vias de circulação automóvel para 

moradores. Sempre que possível, os caminhos de circulação pedonal são regularizados 

para evitar quedas. Será assegurado o acesso a eventuais marcos de incêndio e serão 

garantidos acessos para veículos de emergência.  
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5. Sinalização de trânsito temporária proposta  
 

Pelas características da zona de intervenção (junto à Ponte de Prado identificada na 

Figura 1), para a boa execução dos trabalhos, será necessário proceder ao corte total 

de circulação de veículos neste local durante 3 dias (tempo necessário para a execução 

dos trabalhos no 1º troço identificado) decorrendo durante a execução do 2º troço 

circulação alternada de veículos, por forma a minimizar o contrangimento de manter o 

corte total da via. 

No decorrer deste corte total e por forma a diminuir o constrangimento da falta de acesso 

neste local, é criado um percurso alternativo por forma a encaminhar a circulação de 

veículos e a facilitar o tráfego. 

Será colocada sinalização temporária nas proximidades do local, sinalizando a zona de 

corte/interdita para passagem, de acordo com a figura seguinte. 

 

Figura 2: Sinalização temporária junto à Ponte de Prado; 

Legenda: 

 Sentido Proíbido 

 

Desvio itenerário a 
500 m 

 

Trabalhos na via - 
Ponte de Prado 

encerrada 

 
Direção do 
Percurso 
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Na figura seguinte é identificado o percurso alternativo direção Braga - Vila de Prado, 

por forma a ultrapassar o corte junto à Ponte de Prado. 

 

Figura 3: Identificação do percurso alternativo direção Braga - Vila de Prado; 

 

O percurso alternativo direção Braga - Vila de Prado, inicia-se seguindo a Rua da 

Marginal até convergir com a N101 (seguindo a direção Soutelo), até ao cruzamento 

com a N205, seguindo esta direção até chegar a Vila de Prado. 

O percurso alternativo direção Vila de Prado – Braga tem como recurso a N101 junto ao 

Outeiro, seguindo posteriormente a direção Palmeira ou Braga de acordo com a figura 

nº4. 

 

 

 

Legenda: 

 
Direção do 
Percurso 
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Figura 4: Identificação do percurso alternativo direção Vila de Prado - Braga; 

 

 

 

Após os 3 dias de corte total na via, tempo para executar o 1º troço, será retomada a 

circulação na ponte com recurso a semáforos móveis temporários para possibilitar a 

circulação alternada de veículos no local do 2º troço de intervenção, de acordo com a 

figura 5. 

Legenda: 

 
Direção do 
Percurso 
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Figura 5: Execução do 2º troço com recurso a semáforos móveis para possibilitar a circulação alternada.  

 

 

 

A quando da colocação da sinalética temporária será sempre verificada se a mesma 

não cria incompatibilidades com a sinalética definitiva existente, considerando sempre 

a reposição das condições iniciais no final dos trabalhos. 

 

 

Relativamente aos contrangimentos ao nível dos acessos e passagens pedonais junto 

à ponte, existem vários percursos para os peões passarem em segurança, de acordo 

com a figura nº6.  

 

 

 

Legenda: 

 

Constrangimento na 
via 

 
Circulação 
Alternada 

 
Estreitamento de 

via 

 
Semáforo 
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Figura 6: Identificação dos percursos pedonais alternativos; 

 

 

 

Todas as alterações que possam surgir com o decorrer dos trabalhos serão alvo de 

atualização.  

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

 

Constrangimento na 
via 

 
Percurso Pedonal 

 


