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1. INTRODUÇÃO 
 
O presente Plano de Sinalização Temporário estabelece as regras e os princípios de segurança a que 

a UNIKONSTROI e seus subempreiteiros, deverão obedecer na execução da empreitada “Projecto de 

Execução de Requalificação Urbana do Centro Histórico de Benavente (Praça do Município, Praça da 

República e área envolvente”, tendo como objetivo especificar a sinalização e regras gerais relativas 

a prescrições mínimas de segurança e saúde nos trabalhos, que decorrerão no âmbito desta 

empreitada. As zonas de intervenção, serão executadas de modo faseado, sendo que este PST 

corresponde à Fase 4. 

1. O presente Plano de Sinalização está associado aos seguintes trabalhos: 

 Montagem / Desmontagem de Estaleiro; 
 Demolição; 
 Abertura de valas e Movimentação de Terras; 
 Trabalhos no âmbito da Rede de Abastecimento e Drenagem; 
 Instalações Eléctricas; 
 Pavimentação e Sinalização na Via. 

2. Máquinas e equipamentos para execução dos trabalhos: 

o Mini-Escavadora 
o Giratória 
o Camião / Camião-grua 
o Cilindro 
o Pavimentadora 
o Martelo Pneumático 
o Ferramentas manuais 
o Ferramentas eléctricas 

 
3. Espaço necessário delimitar: 

o A Fase 4, contempla intervenções na Rua Dr Rui Azevedo e Rua do Norte, sendo 

necessária a ocupação destas vias na totalidade, de acordo com o estabelecido no Anexo 

1. Nas zonas a intervencionar apenas será permitida a entrada e saída a residentes, 

estabelecendo-se um percurso alternativo à circulação automóvel. 

o A zona a intervencionar estará devidamente vedada por baias anti-motim e/ou rede laranja 

e sinalizada com recurso a cones de sinalização e / ou perfis móveis de plástico, permitindo 
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a realização dos trabalhos, bem como a entrada e saída de camiões e máquinas de apoio 

à obra. 

o Os lugares de estacionamento poderão ser interditados, de acordo com o faseamento dos 

trabalhos. 

Assim sendo pretende-se: 

 Possibilitar que o desenrolar dos trabalhos da obra, não coloque em risco qualquer condutor 

ou peão que circule nos caminhos ou estradas de acesso ou de intersecção com a zona de 

trabalhos; 

 

2. CARATERIZAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS PROVOCADAS PELA EXECUÇÃO DOS 
TRABALHOS 

 Acidentes de viaturas devido à passagem na zona de trabalhos; 

 Interdições temporárias de passagem de viaturas durante a execução das atividades. 

 Possíveis engarrafamentos pela entrada e saída de viaturas e máquinas utilizadas em obra. 

 

3. DURAÇÃO DA INTERVENÇÃO E DA SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA NA VIA PÚBLICA 

A implementação da sinalização temporária deste plano tem como datas previstas:  

 De 15 de Novembro de 2021 a 30 de Janeiro de 2022.  

As datas indicadas estão dependentes de condicionantes de obra. 

 

4. SINALIZAÇÃO 
 

O Plano de Sinalização tem por base a Regulamentação em vigor do Ministério de Obras Públicas, 

Transportes e Comunicações, nomeadamente o disposto no Decreto Regulamentar nº22-A/98 de 1 

de Outubro, alterado pelos Decretos Regulamentares nº 41/2002, de 20 de Agosto e 13/2003 de 26 

de Junho, sendo um meio de aviso e prevenção dos riscos existentes nas imediações e no local de 

execução dos trabalhos a realizar. 
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4.1 Colocação da Sinalização Temporária  
 

A sinalização temporária a implementar será composta por sinalização vertical e dispositivos 

complementares, de forma a possibilitar a passagem da circulação de trânsito de acordo com o 

definido no Anexo 1. A sinalização a implementar é transportada para a localização definida, 

descarregada e colocada às distâncias regulamentares. 

O transporte da sinalização para o local a implementar é feito através de carrinha de transporte, onde 

normalmente os sinais são descarregados de forma manual. 

O suporte de sinalização é executado tendo em consideração as dimensões dos sinais e sua altura 

ao solo, de forma a garantir a estabilidade do conjunto, nomeadamente sob a ação do vento; 

A permanência das pessoas nas zonas de circulação é a mínima. Ao executar estas operações deve-

se organizar o trabalho de modo a evitar esta situação ou reduzi-la ao menor tempo possível; 

A colocação da sinalização é executada pela ordem em que os automobilistas a vão encontrar: 

primeiro a pré-sinalização, sinalização avançada, sinalização intermédia, a de posição e por último a 

sinalização final; 

A execução de trabalhos de sinalização das vias rodoviárias deve ser o mais breve possível; 

A sinalização deverá ser efetuada com recurso a sinais verticais (informação, perigo, proibição e 

obrigação), dispositivos complementares (PMP, baias direcionais, cones refletores, raquetes de 

sinalização), e sinalização horizontal, nos termos dos regulamentos acima mencionados.  

Em zonas de entrada e saída de viaturas, será colocado o respectivo sinal de aviso. 

A sinalização será implementada de acordo com o esquema em anexo (Anexo 1) e terá 

acompanhamento policial, quando necessário. 

 

4.2 Desmontagem da Sinalização Temporária 

 
A desmontagem da sinalização é efetuada tendo em vista as seguintes medidas: 

 Ao existir implicações na circulação do tráfego, a desmontagem da sinalização é efetuada 

com o apoio de 2 sinaleiros; 
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 Desmontagem da sinalização é executada pela ordem inversa aquela que foi montada; 

 A sinalização é coerente em qualquer altura. Durante as operações da desmontagem da 

sinalização temporária, esta não pode ficar em contradição com a permanente. 

A permanência das pessoas nas zonas de circulação é a mínima. Ao executar estas operações deve-

se organizar o trabalho de modo a evitar esta situação ou reduzi-la ao menor tempo possível. 

 

4.3 Equipamento de Proteção Individual (EPI) 
 

Todos os trabalhadores da obra farão uso obrigatório do equipamento de proteção individual exigido 

pela legislação em vigor aplicável e adequado à atividade desenvolvida, nomeadamente coletes ou 

outro vestuário de alta visibilidade, com material retrorrefletor, botas de segurança, capacete e outros 

que se mostrem necessários à proteção dos diferentes tipos de riscos decorrentes da atividade a 

exercer, bem como na montagem e desmontagem da sinalização temporária. 

 

5. EQUIPA RESPONSAVEL PELA SINALIZAÇÃO 
 

A sinalização será colocada por uma equipa, com apoio de carrinha de caixa aberta, constituída por: 

 1 Encarregado; 

 2 Serventes; 

O Encarregado Geral da Obra, é o responsável pela verificação da montagem e manutenção sempre 

que se manifeste necessário.  

 
 
6. ANEXOS 
 

Anexo 1 – Esquema de Sinalização Temporária 05 – Fase 4; 
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DESVIO 



ANEXO 1 - ESQUEMA DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA 05 – Fase 4 
 

 

Legenda:  

   

   Desvios de trânsito 

 

Zona a intervencionar   

 

PMP e/ou Cones de Sinalização 

 

 

Sinaléctica a utilizar para informação e orientação aos automobilistas / peões:  

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Os trabalhos terão acompanhamento policial, quando necessário. 

 DESVIO 


