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MANUAL PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS PATRIMÓNIO 

Resumo 

Uma estrada, tal como um livro, uma imagem ou uma memória, representa uma história. 

Uma história intrínseca nas suas qualidades e características, e no que ela possibilita observar e 

descobrir ao seu utilizador. Uma estrada é também um repositório da memória coletiva, 

caracterizando parte da história e da cultura das comunidades que a envolvem e que dessa se 

servem para atenuar distâncias e desenvolver sociedades. A consideração destes valores, nas 

suas vertentes histórica, paisagística e turística, é transmitida pelo conceito de Estrada 

Património, o qual também se propõe a salvaguardar, gerir e valorizar o património rodoviário 

nacional. O propósito desta dissertação é, assim, o de criar um Manual para a Recuperação de 

Estradas Património, o qual apresenta um conjunto de normas técnicas, métodos e pormenores 

construtivos direcionados para uma recuperação uniformizada das Estradas Património e dos 

seus valores patrimoniais inerentes. 

 

Palavras-chave: Estrada, paisagem, património paisagístico, património histórico, património 

cultural, recuperação. 

 

 

PRESERVATION MANUAL FOR ESTRADAS PATRIMÓNIO 

Abstract 

 A road, like a book, a picture or a memory, represents a story. An intrinsic story in its 

qualities and characteristics, in which it allows to be observed and discovered by its users. A road 

is a repository of collective memory as well, which characterize part of the communities history 

and culture that surround it and whose use it to attenuate distances and develop societies. These 

values consideration in its historical, scenic and touristic aspects is given by the concept of 

Estrada Património, which also purposes to protect, manage and enhance the national road 

heritage. Therefore, the aim of this dissertation is to create a preservation manual for these 

heritage roads, which offers a set of technical standards, methods and construction details 

focused to a uniformed preservation of Estradas Patrimonio and its inherent heritage values. 

 

Keywords: Road, landscape, scenic heritage, historical heritage, cultural heritage, recovery. 
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INTRODUÇÃO 

Portugal possui um património rodoviário de infinita riqueza, surgido, maioritariamente, 

nas décadas de 30 e 50 do século XX. Essas estradas, que serviram de plataforma para o 

grande desenvolvimento do transporte rodoviário de pessoas e mercadorias, apresentam 

particularidades únicas que refletem fatores como a evolução das técnicas construtivas e 

princípios de planeamento, a resposta político-social ao dinamismo dos transportes e da 

mobilidade, e a interpretação da história social e cultural das comunidades e regiões envolventes 

que originou a construção destas estruturas, elevando a qualidade das suas características 

intrínsecas e do seu valor histórico e cultural. 

Efetivamente, a valorização destas estradas é visível no número e qualidade dos 

elementos e infraestruturas rodoviárias presentes, nas características da envolvente paisagística 

que as enquadram e nos fins funcionais que levaram à sua construção. A estas estradas sempre 

estiveram associados uma variedade e diversidade de elementos e estruturas, tais como: 

pontes, fontanários, arborização, miradouros, entre outros. Dependendo da sua localização, 

poderiam ter ainda associados a si elementos distribuídos e agregados a infraestruturas de 

relevo social ou religioso (ex.: quintas históricas, mosteiros, etc.) cuja proximidade seria 

vantajosa no que respeita à disponibilização de acessos. Algumas destas estradas atravessam 

territórios com elevado valor natural e/ou paisagístico, encontrando-se atualmente algumas 

destas vias inseridas em áreas protegidas (naturais e patrimoniais) cuja classificação se deu 

posteriormente à construção da estrada (ex.: Paisagem Cultural 1  do Alto Douro Vinhateiro, 

Paisagem Cultural de Sintra). 

No entanto, grande parte destes elementos e estruturas presentes nas estradas 

deixaram de ser funcionais com o passar dos tempos e com a evolução do sistema rodoviário e 

da indústria automóvel. Por exemplo, os espaços que outrora funcionavam como ponto de 

paragem e descanso dos utilizadores em percursos longos atualmente não são utilizados, uma 

vez que os novos veículos permitem ao automobilista efetuar os mesmos percursos de forma 

mais rápida e confortável. A contemplação da paisagem e dos elementos de valor patrimonial 

existentes nas estradas e na sua envolvente também sofreram com estas alterações. As atuais 

velocidades de circulação praticadas obrigam o utilizador a concentrar-se quase exclusivamente 

                                                      
1 A paisagem cultural define os padrões, o desenho e a estrutura de uma paisagem influenciada, alterada ou modificada pela 
atividade humana. As marcas de uma paisagem cultural podem incluir o tamanho e a forma de campos e pomares, a distribuição 
de comunidades ou a natureza da rede. As paisagens culturais, geralmente, não são projetadas por um técnico. A sua forma ou 
as suas influenciadas surgem das tradições e objetivos de grupos sociais, religiosos ou étnicos. Este conceito serve de base, por 
exemplo, para as classificações de património da humanidade por parte da UNESCO, a qual o atribui a paisagens excecionais 
em que a influência do homem é particularmente visível. 
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na sua segurança abstraindo-se dos valores que o rodeiam e transformando a estrada numa 

plataforma quase exclusiva à circulação motorizada, dificultando a relação do utilizador com o 

espaço que o envolve ou outras formas de circulação não motorizadas mais propícias à 

contemplação da paisagem e dos elementos de valor patrimonial existentes na estrada e na sua 

envolvente. 

Neste contexto, torna-se importante referir que é através das estradas que muitas vezes 

se estabelece um primeiro contacto com a estrutura da paisagem. Kevin Lynch (2011: 58) 

aborda este aspeto, ainda que direcionado ao urbanismo, ao definir as vias como “ (…) canais ao 

longo dos quais o observador se move, usual, ocasional ou potencialmente. Podem ser ruas, 

passeios, linhas de trânsito, canais, caminhos-de-ferro”, considerando que, para muitos dos seus 

utilizadores, são estes “ (…) os elementos predominantes na sua imagem. As pessoas observam 

a cidade à medida que nela se deslocam e os outros elementos organizam-se e relacionam-se 

ao longo destas vias”. Também o Arquiteto Paisagista Francisco Caldeira Cabral (1940: 137) 

assume que “uma das importantes funções da estrada, que em nada prejudica, antes pressupõe 

todas as outras meramente económicas, estratégicas, etc., é dar a conhecer o País e tornar 

assim mais una a consciência nacional”. 

Por todas estas características, são as estradas um elemento fundamental na análise e 

proteção da paisagem, ainda que possam existir condicionantes resultantes de décadas de 

crescimento populacional, urbano e tecnológico e pelas carências provocadas por um sistema de 

planeamento que se revelou incapaz de respeitar o património cultural2 e natural presente nas 

estradas e na sua paisagem envolvente. Estes argumentos consciencializam para a importância 

da articulação entre o utilizador, a estrada e a paisagem que a envolve, tornando-se necessário 

abordar, reconhecer e preservar todos os valores presentes nas estradas dentro do contexto da 

salvaguarda do património rodoviário e paisagístico 3 , seguindo uma análise atenta que 

classifique as situações a proteger, caso ainda exista essa possibilidade. 

Por também reconhecer tais necessidades de proteção e valorização do património 

rodoviário como parte da herança cultural do País, a E.P. – Estradas de Portugal, S.A. deliberou 

dar seguimento ao projeto Estradas Património o qual promove o reconhecimento das estradas e 

dos seus componentes como elementos patrimoniais relevantes que justificam a sua divulgação 

                                                      
2 A Lei n.º 107/2001 define como património cultural todos os bens que, sendo testemunhos com valor de civilização ou de 
cultura portadores de interesse cultural relevante, devam ser objeto de especial proteção e valorização. Integram-se, igualmente, 
aqueles bens imateriais que constituam parcelas estruturantes da identidade e da memória coletiva portuguesas ou quaisquer 
outros bens que como tal sejam considerados por força de convenções internacionais que vinculem o Estado Português, pelo 
menos para os efeitos nelas previstas. 
3 O património paisagístico adequa-se cada vez mais à integração do património natural e cultural, e envolve toda a paisagem 
passível de delimitação que pela sua qualidade e/ou sustentabilidade ou pela sua raridade mereça tal designação. O conceito de 
património paisagístico pressupõe ainda elevados níveis de qualidade ecológica ou qualidade visual. 
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e preservação, numa perspetiva cultural. No entanto, são observáveis algumas condicionantes 

que dificultam a preservação e a classificação das Estradas Património devido às pressões 

políticas, sociais e judiciais e que se fundamentam na segurança e eficiência da estrada perante 

o seu utilizador, o que se deve em parte, à falta de familiarização das estradas como recursos 

históricos e à ausência de uma definição clara de Estradas Património em Portugal. Sem a 

existência de uma definição uniforme de intervenção nem de uma linguagem padrão inserida na 

nomenclatura da preservação, não se podem definir efetivamente os objetivos de uma proposta 

de recuperação numa Estrada Património nem estabelecer claramente as expectativas que se 

pretendem durante os processos de planeamento e de execução. 

O presente Manual para a Recuperação de Estradas Património surge então com o 

propósito de apresentar um conjunto de normas, estratégias e peças desenhadas visando a 

definição de processos de intervenção uniformizados para os elementos das Estradas 

Património, fundamentando-se nos recursos históricos que representam as já referidas 

particularidades únicas e intrínsecas da estrada, e direcionando-se para a sua salvaguarda, 

gestão e valorização. Não se pretende neste trabalho fazer um estudo dos conceitos que levam 

à classificação das Estradas Património, pretende-se sim, elaborar um estudo sobre os 

princípios de atuação nas estradas que já se encontram classificadas como Estradas Património, 

funcionando este Manual como uma base técnica para se intervir sobre este tipo de estradas em 

Portugal e assumindo a função de caderno de encargos ilustrado com as orientações técnicas a 

aplicar na sua recuperação. 

Contudo, para que tal objetivo seja atingido, torna-se necessário entender a forma como 

as Estradas Património evoluíram desde a sua construção e se acomodaram às mudanças, ao 

uso e às tecnologias. Adicionalmente surge o facto de as Estradas Património interagirem com a 

paisagem e com as infraestruturas envolventes, sendo que a própria identidade da estrada é 

influenciada pelas alterações drásticas que estas têm sofrido nas últimas décadas (ampliação, 

remoção de árvores, aplicação de novos sistemas de sinalética, alteração dos seus espaços 

adjacentes, etc.). 

Estas questões serão assumidas pelo Manual para a Recuperação de Estradas 

Património de forma a reconhecer a vulnerabilidade das Estradas Património à execução de 

intervenções no seu domínio. A obtenção de respostas nestas matérias será fundamental para 

se compreenderem e definirem as áreas de abordagem e as orientações técnicas possíveis de 

aplicar na recuperação das Estradas Património. 
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1 Metodologia e âmbito do estudo 

A abordagem às matérias anteriormente descritas assume um processo efetuado em 

três fases – obtenção e tratamento de dados, planeamento e proposta (Figura 1), que se passam 

sumariamente a descrever: 

1. Obtenção e tratamento de dados: Esta primeira fase será direcionada para a obtenção e 

tratamento de dados relativos ao tema deste trabalho. Será elaborada uma revisão 

bibliográfica visando o estudo da evolução das estradas como recurso histórico, cultural 

e paisagístico e das metodologias aplicadas em programas e abordagens já efetuadas 

por diferentes países e paisagens no que diz respeito à intervenção de estradas com 

valor patrimonial. Serão analisados ainda casos de estudo de intervenções em estradas 

onde serão estudados os conceitos, metodologias e estratégias de intervenção 

aplicadas. A informação reunida será então sintetizada de forma a obter-se o conjunto 

de estratégias de intervenção mais adequadas de aplicar às Estradas Património em 

Portugal. 

2. Planeamento: A informação recolhida na fase anterior será nesta fase de planeamento 

aplicada como fundamentação para a elaboração de um programa de recuperação para 

as Estradas Património em Portugal, onde será definido o programa de recuperação. 

Serão estipulados os objetivos gerais da intervenção e analisadas as condicionantes 

existentes, as quais podem garantir, ou não, o sucesso dos objetivos propostos. Posto 

isto, será então possível definir os critérios gerais e as estratégias de intervenção a 

aplicar sobre os elementos de valor patrimonial das Estradas Património. 

3. Proposta: Depois de definidos os critérios gerais e as estratégias de intervenção, será 

elaborado o caderno de encargos para a recuperação de Estradas Património em 

Portugal através da criação de uma proposta baseada em normas técnicas de 

recuperação e respetivas peças desenhadas. Cada um dos elementos da Estrada 

Património passiveis de recuperação terá a sua própria abordagem de acordo com as 

suas características, sendo no entanto pensados como um todo, pois deverão 

posteriormente funcionar como tal. 

 

O âmbito de estudo do Manual para a Recuperação de Estradas Património compreende 

o conjunto de Estradas Nacionais e Regionais, definidas por percurso antigo, que se encontram 

identificadas no Acervo Estradas Património, atualmente da responsabilidade da Estradas de 

Portugal, S.A. (Anexo 1). 
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Figura 1 Organigrama metodológico. 

2 Estrutura do trabalho 

A metodologia descrita será estruturada e aplicada em duas partes de conteúdos 

distintas: 

 PARTE A: Recuperação de Estradas Património. 

Apresentação dos conceitos fundamentais do tema em estudo que fundamentem os 

objetivos propostos, expondo as questões mais importantes e abordando possíveis 

soluções e métodos de intervenção a integrar no programa de recuperação. 

 PARTE B: Caderno de Encargos para a Recuperação de Estradas Património. 

Apresentação de normas técnicas e peças desenhadas tipo para a recuperação dos 

elementos de valor patrimonial presentes nas Estradas Património.  



 
 

 
6 
 

 

 

 

 

 
 

PARTE A: Recuperação de Estradas Património 
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É surpreendente o número 

daqueles que viajam com o 

objetivo de verem deslumbrantes 

paisagens naturais, obterem os 

melhores pontos de observação e 

poderem apreciá-los com 

segurança e conforto. A esses é 

ainda possível reconhecer o valor 

histórico e cultural de algumas 

estradas e dos seus elementos 

adjacentes. Esta pressão significa 

que há várias questões a serem 

abordadas em relação às estradas 

de valor histórico, cultural e 

paisagístico, que incluem a perda 

ou destruição do seu património e 

o potencial que possuem para 

serem usadas de forma positiva 

para a educação e recreação. 

 

 
 
 
Figura 2 Estrada Regional 304: Mondim de 
Basto – Campeã (Fonte: Autor) 
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1 A estrada como recurso histórico, cultural e paisagístico 

Paralelamente à evolução da vida humana, as estradas e caminhos foram adquirindo 

maior importância na mobilidade e dinâmica do seu quotidiano. Mais especificamente, porque 

permitem a mobilidade dentro de um território, o que faz delas parte da estrutura geral, da sua 

organização e de todos os seus processos e dinâmicas. Desta forma, tal relação assume-as 

também como parte integrante dos aspetos históricos, culturais e naturais do território e da sua 

paisagem, bem como das suas evoluções sociais e políticas. 

A origem de caminhos e estradas é deveras antiga, aquando o homem não só circulava 

pelos seus próprios trilhos como também pelos trilhos criados pelas movimentações de animais 

de porte elevado. Esta circulação, numa época em que o homem vivia do que a natureza lhe 

oferecia, devia-se à sua necessidade em se movimentar no seu território de caça ou em obter 

frutos de acordo com as estações do ano (Rodil 2005: 13). 

Os primeiros percursos estabelecidos e utilizados frequentemente foram demarcados 

pelos povos nómadas nas suas migrações estivais procurando novas pastagens para os seus 

rebanhos. Traçando percursos mais ou menos definidos pela geografia dos territórios, estes 

povos conseguiam obter rotas que os afastassem dos rigores do inverno, ainda que não os 

afastassem da dificuldade de circulação e dos perigos que tais caminhadas ofereciam (Rodil 

2005: 13). Com o desenvolvimento da agricultura e das povoações, e por uma questão de 

adaptação às suas necessidades e de maior segurança, o homem procurou moldar a natureza 

através da abertura de vias que permitissem ligar as suas povoações, efetuar troca de produtos 

e também o intercâmbio cultural, científico e religioso. Procuraram ainda maior facilidade no 

acesso e no domínio dos diferentes espaços de um determinado território (Dubos 1980: 13). A 

estrutura dos terrenos agrícolas é exemplo disso mesmo, uma vez que sempre foi marcada por 

vias que mantêm a sua morfologia (Lynch 2011: 58), as quais atuam como forma de 

parcelamento do terreno existente e funcionam como limites de confronto entre propriedades. 

Aliás, nos dias de hoje, grande parte das estradas atuais preserva essa relação territorial entre a 

estrada e os espaços dominados pelas povoações, percorrendo os mesmos trilhos abertos no 

passado por habitantes, pastores ou caçadores que influenciaram a organização da paisagem 

(Dubos 1980: 53). 

Foi desta forma que Gregos, Fenícios e Cartagineses desbravaram a orla costeira do 

Mediterrâneo em busca de vantagens comerciais, chegando assim à Península Ibérica e, mais 

especificamente, ao hoje território português. “Até que Roma despertou… e o mundo jamais foi 

igual” (Rodil 2005: 15). 
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Figura 3 Calçada romana, próximo de Manhouce, S. Pedro do Sul (Fonte: Rodil 2005: 24). 
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Em Portugal as vias construídas pelo povo romano persistem como os mais notórios e 

antigos vestígios rodoviários, traduzindo a dimensão da obra desta incrível civilização no que 

respeita à construção de estradas. Ainda que algumas desta vias tenham sido construídas sobre 

caminhos abertos pelos povos anteriormente dominantes do território ibérico, elas 

apresentavam-se como ligações tendencialmente ortogonais que eram construídas de forma a 

evitar zonas alagadas e de topografia difícil. A sua construção, para além de importante nos 

processos de colonização romana, promovia a rapidez de circulação das tropas e de apoios 

logísticos entre os principais aglomerados urbanos, províncias e regiões. Após a pacificação e a 

estabilização da situação política do império romano pela Pax romana, os seus territórios 

passaram a ser mais percorridos e os interesses comerciais despontaram, sendo que as suas 

vias transformaram-se em fortes rotas de circulação de riquezas, de pessoas por todo o império 

e de produtos provenientes do comércio e da agricultura (Martins 1988: 15). Em relação à 

importância das vias romanas João Rodil (2005: 18-19) também refere: 

“Mais, é bom que se atribua à realização do sistema viário romano a importância 
devida na evolução humana, por certo um dos sustentáculos primordiais da modernidade e 
talvez o mais importante veículo transmissor e catalisador de conhecimento científico e cultural 
em toda a história da Europa. É que os romanos não construíram apenas estradas à medida 
que as necessidades de deslocação assim o impunham. A enorme capacidade e 
disponibilidade da sua mente racional para entender a geografia, fez dos romanos exímios 
planificadores estratégicos, criando no mapa do Império uma verdadeira teia de vias de 
comunicação e em cujas malhas foram tecendo todo o processo civilizacional, espalhando 
língua, matéria e forma pela paisagem física e humana de então”. 

No entanto, no período entre o império romano e o século XVIII, o modo de organização 

social e política do feudalismo limitou-se em grande parte a usufruir da herança viária romana, o 

que provocou uma estagnação dessas estruturas, sendo escassos os relatos de melhorias ou 

novas construções executadas (Martins 1988: 15). 

Durante séculos Portugal consentiu uma falta de visão politica e estratégica em relação 

ao desenvolvimento de vias de comunicação terrestres. Apesar de em 1748, João Batista de 

Castro ter publicado o “Roteiro” em que procurou avaliar e inventariar os itinerários existentes e 

praticáveis na época entre Lisboa e as povoações mais importantes, só no fim do século XVIII, 

durante o reinado de D. Maria I, é que se deu um novo e avultado investimento nas 

infraestruturas de transporte. Miguel Pereira Pinto Teixeira, em 1781, elaborou o primeiro plano 

rodoviário nacional para Portugal intitulado de “Informações sobre as Providências que Parecem 

Necessárias para a Abertura e Conservação das Estradas Reais”; em 1788 executou-se a 

primeira sinalização sistemática na estrada que ligava Lisboa a Caldas da Rainha, e em 1790 

surge um estudo profundo, pioneiro e planificador sobre as estradas do país através da edição 

do primeiro manual técnico de estradas da autoria de Jozé Diogo Mascarenhas Neto, intitulado 
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de “Methodo para Construir as Estradas em Portugal” e dedicado ao Senhor Dom Joaõ Príncipe 

do Brazil (Pato 1999: 63). Este manual, numa edição fac-similada impressa em 1985 pela JAE 

(Junta Autónoma de Estradas), foi vangloriado pela mesma instituição uma vez que “ (…) 

manifesta preocupações surpreendentes para a época, e formula algumas propostas que se 

consideram atualizadas nos seus objetivos”, abordando “ (…) aspetos que só mais tarde viriam a 

tomar a importância por ele consciencializada” (Neto 1985: 1). Este manual abordava vários 

temas, entre os quais os alinhamentos de árvores, baseando-se nas regras francesas de um 

édito de 1583 e que foram retomadas em Resolução de Conselho de 1720. O manual propunha 

que a plantação de árvores se executasse a seis pés de distância do caixilho da valeta e que se 

distanciassem em intervalos de 30 pés, justificando que as árvores assim teriam uma boa 

nutrição e produziam sombra sem danificar a estrada (Neto 1985: 59). O mesmo manual sugeria 

ainda que os proprietários de terrenos confinantes à estrada fossem obrigados a executar 

plantações de árvores preferencialmente folhosas, com utilidade e da região, de forma a criar um 

ambiente mais agradável e cómodo a quem viaja, a contribuir para a redução da dispersão de 

poeiras, e a oferecer sombra durante o verão e mais Sol durante o inverno. Os mesmos estavam 

ainda proibidos de efetuar qualquer tipo de abate de árvores em alinhamento sem a devida 

autorização, sendo que nos casos em que o abate fosse permitido deveria proceder-se à 

substituição do exemplar no prazo máximo de um ano (Neto 1985: 58). 

A importância dada na época à plantação de determinadas árvores junto à estrada foi 

também demonstrada, por exemplo, aquando a construção da estrada entre Lisboa e Caldas da 

Rainha. Por ordem de Pina Manique, em 1782, foram implantadas duas colunas que informavam 

que a referida estrada possuía oliveiras plantadas de ambos os lados, para comodidade dos 

viajantes e para que o seu fruto fosse utilizado na iluminação da Real Casa Pia e da cidade de 

Lisboa (Pato 1999: 65-72). Neste seguimento, importa referir que os alinhamentos de árvores 

são uma presença antiga em estradas por toda a Europa, justificada pelo facto de a lenha ter 

sido, por muito tempo, a principal fonte de energia, sendo que a sua presença junto às estradas 

facilitava a sua exploração. No entanto, também apresentavam outras funções, nomeadamente 

paisagísticas. Em França, por exemplo, criaram-se estufas reais para promover a implantação de 

alinhamentos nas estradas de forma a embelezá-las, a funcionarem politicamente como 

afirmação da autoridade real e da unidade do país, e como identidade do local, promovendo as 

particularidades locais e regionais (Bourgery e Castaner 1996). 

Estes atos que levaram à plantação de árvores junto às estradas refletem-se ainda hoje 

nas estradas nacionais por todo o país, sendo que muitas destas foram instaladas sobre antigas 

estradas reais, permitindo a preservação dessas árvores, atualmente centenárias. 
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No período que se seguiu às invasões napoleónicas a circulação de tropas levou a 

novos investimentos nas infraestruturas de transporte e em que as melhorias efetuadas na rede 

viária também integravam a plantação de alinhamentos de árvores de porte elevado, criando 

assim sombra aos exércitos que nelas circulavam (Carvalho 1998: 884). No entanto, o 

afastamento da corte para o Brasil e a guerra civil que se seguiu trouxeram um longo período de 

estagnação, o qual se refletiu de igual forma nas infraestruturas de transporte. 

 
Figura 4 Primeira estrada macadamizada nos EUA, 1823. Pintura de Carl Rakeman (Fonte: http://pt.wikipedia.org). 

No século XIX, após o surgimento do macadame desenvolvido pelo engenheiro escocês 

John Loudon McAdam, muitas das estradas e caminhos rurais de terra batida foram 

repavimentados. Nesta época, por influências do romantismo, dava-se ainda preferência às 

árvores de porte alto e bem ramificadas para que pudessem criar ambientes “poéticos” e 

agradáveis, sendo consideradas como elementos essenciais para a higiene pública. Na mesma 

perspetiva surgem também nas cidades os primeiros passeios pedonais como parte da estrutura 

da estrada4. Em 1849, o Conde de Tomar decretou as primeiras medidas no sentido de dotar 

Portugal com uma boa rede viária, e no ano seguinte o mesmo promulgou o primeiro diploma de 

classificação de estradas. Ainda assim Portugal não conseguia agarrar, definitivamente, a 

modernidade no que respeita ao seu sistema viário (Rodil 2005: 34). 

                                                      
4 Mais tarde, no século XX, a sua implantação refletiu-se numa perda de espaço do peão nos centros das cidades perante o 
domínio do carro. Esta tendência foi contrariada nos anos 70 do século XX com o surgimento das ruas fechadas ao tráfego 
motorizado nos centros das cidades, medida ainda hoje adotada (Rodil 2005: 34). 
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A partir dos anos 50 do século XIX, durante o governo de Fontes Pereira de Melo, voltou 

a dar-se um desenvolvimento na rede viária de forma a combater o estado de degradação 

existente. Construíram-se centenas de quilómetros de novas estradas e dezenas de novas 

pontes e foi iniciada a primeira classificação oficial das estradas do país através do 

recentemente criado Ministério das Obras Públicas, a qual, em 1889 distinguiu duas 

classificações: estradas reais e estradas distritais. Contudo, naquela época, o meio de transporte 

mais utilizado pela sociedade portuguesa era o comboio, pelo que a estrada só volta a obter 

destaque nos anos 20 do século XX (Rodil 2005: 40). 

A Primeira República manifestou uma insuficiência de verbas consagradas à rede viária, 

as quais, por consequência das circunstâncias criadas pela Primeira Grande Guerra, nunca 

foram possíveis de aumentar, impossibilitando o preenchimento dos quadros de pessoal e a 

remuneração dos agentes de conservação, provocando o abandono dos serviços das estradas. 

O desenvolvimento do tráfego automóvel agravou a situação, uma vez que as estradas 

portuguesas não possuíam as condições técnicas indispensáveis (Rodil 2005: 40). 

A 20 de julho de 1927 é criada a JAE (Decreto n.º 13.969) com o intuito de construir 

novas estradas e pontes bem como de executar as mais importantes obras de conservação. A 

Administração Geral das Estradas e Turismo vê assim as suas competências serem entregues à 

JAE e à Direção-Geral de Estradas (responsável pela manutenção corrente até à sua extinção 

em 1929), as quais passaram a gerir uma situação rodoviária adversa com cerca de 16000km de 

estradas arruinadas ou por construir, provocada maioritariamente pela já referida instabilidade 

criada pela Primeira República e pela Primeira Guerra Mundial. 

Perante tal situação caótica das estradas portuguesas e com o aumento de tráfego 

automóvel, o trabalho da JAE passou assim a ser imperioso e valorizado. Após equipar todas as 

suas Direções Distritais de Estradas com meios de análise física e química que permitiam obter 

conclusões e comportamentos sobre os materiais a utilizar, a JAE assume a importância 

desempenhada pela arborização como elemento funcional conservador da paisagem, adotando 

critérios orientadores para a sua disseminação. Assim, durante o período económico de 1929-

1930 e 1930-1931 foram plantadas pelos serviços 56.380 árvores (Rodil 2005: 58-59). 

Ainda em 1929, a JAE avançou com a criação da Secção de Pontes que tinha como 

objetivos a reparação, reforço e substituição das pontes metálicas, promovendo ainda a 

conservação e beneficiação de obras de arte. Nos anos seguintes avançou-se para a sinalização 

das estradas nacionais, tarefa até então executada por outros organismos e entidades privadas. 

Esta medida resultou, em 1936, na colocação de 1.936 sinais e na preparação de outros 7.500 

para colocar. 
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Figura 5 Alinhamento de freixos na E.N. 246-1 em Portalegre (Fonte: JAE 1962: 35). 
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No período entre 1936 e 1947, e apesar da má conjuntura provocada pela 2ª guerra 

mundial, a JAE avança com a conservação e o melhoramento de toda a rede viária. Foram 

adquiridas novas máquinas, melhoraram-se os processos de assistência e conservação dos 

pavimentos, ultimou-se a sinalização de perigo e de orientação e completaram-se as 

demarcações e a balizagem das curvas. Neste mesmo período a relação da estrada com o 

automobilista foi também promovida através da construção de elementos e estruturas de apoio 

(casas de cantoneiro, fontanários, miradouros, parques de merenda, e abrigos), e a vegetação e 

o paisagismo continuaram a ser integrados no desenvolvimento rodoviário, resultando na criação 

do grande viveiro geral da JAE em Queluz com 45ha, na Quinta Nova, e da transformação de 

numerosas áreas expectantes junto às estradas em pequenos viveiros (Rodil 2005: 62). As 

casas de cantoneiro permitiam que o seu funcionário residente conservasse a estrada e todos os 

elementos a si associados, incluindo a vegetação, preservando assim a nobreza da sua área de 

atuação – o cantão – sendo que os responsáveis pelos melhores cantões eram premiados. 

 

Figura 6 Miradouro 
com vistas sobre o 
Rio Douro (Fonte: 

JAE 1962: 24). 

  

Figura 7 Parque de 
estacionamento com 
recinto para repouso 
e merendas (Fonte: 
JAE 1962: 9). 

      

Figura 8 Viveiro 
Geral da JAE, em 

Queluz (Fonte: JAE 
1962: 75).   

Figura 9 Cantoneiro 
em serviço, Distrito 
de Lisboa (Fonte: 
Rodil 2005: 49). 

 

De acordo com João Rodil a fase pioneira das grandes urgências foi assim ultrapassada, 

podendo-se “ (…) finalmente atribuir mais atenção ao embelezamento das estradas”, destacando 

a figura do cantoneiro pelo enorme contributo que deu à rede viária nacional (Rodil 2005: 63-66): 

“E aqui importa levantar bem alto a figura do cantoneiro, esse trabalhador ímpar, 
muitas vezes relegado para segundo plano. Labutando de sol a sol, isolado no meio das 
serranias ou das vastas planícies alentejanas, tratava com esmero e carinho o seu cantão de 
5 quilómetros, onde fazia tudo, desde o tapar de covas à limpeza de bermas e valetas, 
plantava árvores, podava-as e regava-as, pintava e cuidava dos marcos e das placas, etc.” 
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Ainda em relação aos elementos e estruturas de apoio ao automobilista associados à 

estrada, é importante referir que, para além dessa função, possuíam ainda uma importante 

relação com a sociedade. A título de exemplo surgem os fontanários, frequentemente 

notabilizados pelas suas águas curativas e que, no período pré-cristão, também podiam estar 

relacionados com uma conotação religiosa e ter associada a si uma entidade divida, sendo 

assim alvo de veneração (Vasconcelos 1981: 237-281). 

Em 1940, o Arquiteto Paisagista Francisco Caldeira Cabral publica um artigo em que 

procura tirar algumas conclusões sobre a ligação da estrada com a paisagem, onde analisa 

também o trabalho desenvolvido pela JAE durante os cerca de dez anos de atividade, 

assumindo uma admiração profunda pela sua ação. Na mesma análise, valoriza o facto de se ter 

possibilitado a ligação entre os pontos mais afastados do País, afirmando ainda que os “ (…) 

Portugueses, que durante tantos anos tinham não só esquecido a sua consciência histórica, mas 

também desconheciam igualmente Portugal, lançaram-se numa nova descoberta – a descoberta 

da própria terra (…) ” (Cabral 1940: 137). 

No que diz respeito à relação da estrada com a paisagem, Cabral (1940: 139) apresenta 

algumas propostas direcionadas para a integração da estrada na paisagem, considerando que 

“para que a estrada se integre na paisagem e nos apareça como elemento natural desta é 

necessário estudar cuidadosamente o seu traçado, a sua adaptação ao terreno, a plantação e, 

finalmente, todos os pormenores de construção que a acompanham”. O autor faz uma reflexão 

sobre a beleza da paisagem que se pretende para a estrada, afirmando que esta só será obtida 

através do “estudo das funções naturais, físicas, biológicas, sociais e históricas”. No mesmo 

artigo o autor apresenta ainda algumas propostas a aplicar na construção de novas estradas, 

mais concretamente sobre o seu traçado e perfis transversais, a construção de muros, a 

plantação de árvores e o revestimento de taludes (Cabral 1940: 137-154). 

Em 1945 efetuou-se o primeiro recenseamento de tráfego em Portugal, adequando a 

rede de Estradas Nacionais às necessidades exigidas, e surge o Plano Rodoviário. Baseado na 

experiencia adquirida ao longo dos anos e assente em estudos científicos modernos, este 

diploma normativo tornou-se num poderoso auxiliar de trabalho relacionado com o projeto, a 

construção e o melhoramento das estradas, classificando e caracterizando tecnicamente as 

estradas nacionais, municipais e caminhos públicos (Rodil 2005: 66-67). 

A obra realizada pela JAE no domínio das comunicações rodoviárias levou ao seu 

reconhecimento além-fronteiras resultando na escolha de Portugal para a realização do IX 

Congresso Internacional da Estrada, evento do maior interesse e prestigio que decorreu em 

Lisboa no ano de 1951 (Rodil 2005: 71). 
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Figura 10 Ponte da Arrábida entre Porto e Gaia, em construção (Fonte: http://www.skyscrapercity.com). 

 

 
Figura 11 Autoestrada do Norte, próximo de Lisboa (Fonte: JAE 1962: 15). 
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Entre 1948 e 1967 a JAE avançou com várias construções significativas para o país, de 

onde se destacam a ponte da Arrábida, ligando Porto e Gaia sobre o Rio Douro, a ponte sobre o 

Tejo, e a autoestrada do Norte (troços de Lisboa-Vila Franca de Xira e Carvalhos-Porto). Este 

período ficou ainda marcado pela criação, dentro da JAE, dos Serviços de Arquitetura. 

Embora a Junta Autónoma de Estradas até ao momento tivesse revelado preocupações 

com o embelezamento das estradas, estas resumiam-se à qualidade dos equipamentos 

marginais e aos aspetos ornamentais da arborização. “Entretanto, os progressos verificados na 

técnica rodoviária permitiram reconhecer que a valorização paisagística incluía não só benefícios 

de natureza estética, mas também e sobretudo de ordem funcional e económica” (Rodil 2005: 

74). Impôs-se assim a introdução da Arquitetura Paisagista nos quadros profissionais da JAE 

através da contratação do Arquiteto Paisagista Dr. Artur Dinis Raposo, o qual viria a registar em 

1965 o panorama da circulação rodoviária do momento, descrevendo-o como um “ (…) despique 

travado permanentemente entre a viatura e a estrada”, e em que “cada um dos componentes 

deste binário se aperfeiçoa constantemente no sentido de permitir maiores velocidades com 

margem de segurança razoável”, resultando “ (…) que a margem de segurança permitida pela 

estrada, concebida para uma certa velocidade-base, é rapidamente absorvida e ultrapassada” 

pelas novas viaturas mais potentes e velozes. Em relação a este tema, o Arquiteto Paisagista 

“sem pretender assumir atitude de conservadorismo reacionário, tacanho e rotineiro (…) ”, 

assume que é de “ (…) utilidade duvidosa favorecer incondicionalmente a velocidade na estrada” 

justificando-se com o exemplo de outros países “com parque automóvel e aperfeiçoado sistema 

rodoviário (…) “, em que decorria uma “ (…) tendência generalizada para impor legalmente 

limites de velocidade bastante inferiores às possibilidade das viaturas e à velocidade-base de 

projeto das estradas” (Raposo 1965: 207). 

A instabilidade política vivida em Portugal e as guerras em África provocaram um novo 

período de estagnação entre 1966 e 1977, o qual resultou na degradação e na inadequação das 

estradas portuguesas ao tráfego existente, bem como num elevado aumento das taxas de 

sinistralidade rodoviária. O cenário rodoviário nacional no final deste período encontrava-se 

grandemente desajustado às necessidades do tráfego que nunca tinha parado de aumentar. 

“Traçados sinuosos e estreitos, com pavimentos em degradação progressiva a atingirem o 

colapso, uma rede quase toda pavimentada, é certo, onde somente 2000 quilómetros eram de 

betão betuminoso (…) ”, situação agravada pela escassez de recursos humanos (Rodil 2005: 

83). É também a partir deste período que a prática da plantação de árvores em alinhamento 

junto às estradas é abandonada. Após a grande importância paisagística e funcional que estes 

alinhamentos tiveram perante a estrada e os seus viajantes, passaram a partir de então a 
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obedecer apenas a critérios definidos e adequados à circulação automóvel. Este abandono da 

plantação de árvores nas estradas foi constatado e criticado, em 1965, pelo Arquiteto Paisagista 

da JAE, Dr. Artur Dinis Raposo, o qual afirmou que o abandono da plantação de árvores ia 

contra a ideia de que a vegetação rodoviária se apresentava “benéfica não só por ação física 

direta dos elementos utilizados, mas também pelo efeito psicológico por estes exercido 

indiretamente” (Raposo 1965: 209). 

Em contradição a este cenário vivido pelas estradas portuguesas a revista «World 

Highways», no seu número de março de 1965, anunciava que o presidente Johnson “encarregou 

os projetistas americanos de estradas da tarefa de valorizar paisagisticamente todos os troços 

existentes ou futuros das 41.000 milhas (65.983km) da rede Interestadual, com vista a preservar 

a beleza natural da nação” (Raposo 1965: 209). 

A realidade progressiva de degradação vivida em Portugal só foi consideravelmente 

ultrapassada a partir de 1984 quando o país conseguiu o acesso a investimentos provenientes 

de ajudas comunitárias que possibilitaram a execução de melhorias na sua rede viária. 

O Plano Rodoviário definido em 1945 vigorou até 1985, ano em que viria a ser 

substituído. O rápido aumento do tráfego automóvel provocado pelo desenvolvimento económico 

europeu foi um dos principais motivos que levou ao seu desajustamento da realidade e à 

necessidade de se avançar com a sua revisão. Assim, com base numa proposta da JAE na qual 

participaram ainda o Automóvel Clube de Portugal, as CCR e as Câmaras Municipais, o PRN 85 

foi aprovado em Conselho de Ministros a 1 de agosto de 1985 e publicado em Diário da 

República – Decreto-Lei n.º 380/85 de 26 de setembro. O PRN 85 definiu duas redes rodoviárias 

– fundamental e complementar – introduzindo ainda os conceitos de Itinerário Principal e 

Itinerário Complementar, definindo-as pelos seguintes critérios: funcionalidade, operacionalidade 

e acessibilidade. A funcionalidade da rede devia assegurar ligações entre sedes de distrito 

vizinhas, os seus centros urbanos e, quando existentes ou próximas, ligações entre as sedes de 

distrito e a fronteiras ou portos mais importantes. A operacionalidade visava integrar na rede 

todas as ligações entre sedes de concelho com TMD (Tráfego Médio Diário) superior a 1000 

viaturas, bem como todos os percursos com extensão superior a 10km e com TMD superior a 

2000 viaturas no ano de 1985 e 4300 viaturas no ano de 1990. No que respeita à acessibilidade 

definiram-se três grupos de acordo com o potencial demográfico, serviços disponíveis à 

população e empresas, e à capacidade exterior de cada sede de concelho: 

A – Sede de distritos e centros urbanos que lhes estejam equiparados; 

B – Centros urbanos com influência supraconcelhia e infradistrital; 

C – Centros urbanos de influência apenas concelhia. 
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Em 1990, a transposição para o Direito Interno da Diretiva 85/337/CEE do Conselho 

definida no Decreto-Lei n.º 186/90, de 6 de junho e do Decreto Regulamentar n.º 38/90 de 27 de 

novembro, tornou obrigatório efetuar uma AIA, mediante certos critérios, em relação à 

construção de novas estradas, obrigando a JAE a efetuar um EIA para avaliar os impactes da 

estrada perante o ambiente, e a apresentar soluções ou medidas de mitigação para esses 

mesmos impactes. Neste seguimento a JAE, através das Arquitetas Paisagistas Elvira Fonseca 

e Cristina Martins, efetuou uma revisão e adequação dos cadernos de encargos e integrou novos 

procedimentos e descritores ambientais de forma a cumprir com a nova legislação. 

Em 1998, perante a realidade vivida no país e de forma a ajustar-se à entrada de 

Portugal na CEE, inicia-se uma revisão do PRN 85 que resultou na definição do PRN 2000, 

atualmente em vigor e definido em Decreto-Lei n.º 222/98 de 17 de julho (e sequentes Lei n.º 

98/99 de 26 de julho e Decreto-Lei n.º 182/2003). Das principais novidades introduzidas neste 

plano destacaram-se a definição da rede de autoestradas nacional, a introdução do conceito 

“estradas regionais” como resultado da desclassificação de algumas das estradas nacionais, e 

algumas alterações de classificação de infraestruturas rodoviárias. 

Em 1999 deu-se uma reformulação a nível institucional na qual se procedeu à extinção 

da JAE e à criação de três novos institutos públicos: o IEP (Instituto das Estradas de Portugal), o 

ICOR (Instituto para a Construção Rodoviária) e o ICERR (Instituto para a Conservação e 

Exploração da Rede Rodoviária). Estes dois últimos institutos, em 2002, foram alvo de uma 

fusão por integração no IEP, continuando este com a natureza de Instituto Público. No entanto, 

em 2004, o IEP é convertido numa Entidade Pública Empresarial – EP, EPE – através do 

Decreto-Lei n.º 239/2004, de 21 de dezembro, com o objetivo de prestar um serviço público em 

moldes empresariais. A 7 de novembro de 2007, a EP é finalmente transformada numa empresa 

privada de capitais públicos – EP - Estradas de Portugal, S.A., através do Decreto-Lei n.º 

374/2007, e com quem foi assinado um Contrato de Concessão, a 23 de novembro. 

Toda esta evolução da história e da cultura e paisagem das estradas levou a que as 

mesmas passassem a ter, também elas, valor patrimonial. O conceito de património tem vindo a 

absorver novas áreas de estudo a cada dia que passa, facto assumido pela historiadora das 

teorias e formas urbanas e arquitetónicas Françoise Choay (2000: 12) ao afirmar: 

“Desde os anos sessenta do século XX, os monumentos históricos constituem 
apenas parte de uma herança que não para de aumentar, por via da anexação de novos 
tipos de bens e através do alargamento do quadro cronológico e das áreas geográficas no 
interior dos quais se inscrevem estes bens.” 

A análise efetuada à evolução dos recursos intrínsecos às estradas fundamenta a 

necessidade da classificação destas estruturas como património.  
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Figura 12 Estrada Regional 304: Mondim de Basto-Campeã (Fonte: Autor). 
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2 Programas e abordagens a estradas de valor patrimonial 

O surgimento de conceitos associados a estradas com valor patrimonial deu-se, mais 

frequentemente, a partir de finais dos anos 80 (século XX). Quer a estrada, enquanto património 

construído, quer a paisagem que lhe está adjacente ou o património a que se tem acesso 

através dela, são valores atualmente reconhecidos internacionalmente de forma concertada por 

autores, comunidades e instituições. 

Diversos autores como Soulliere (1995); Marriott (2010; 1999 e 1998); Ferster e Merritt 

(2000); Bennis e Davison (2005); Zeller (2007); e Grazuleviciute-Vileniske e Matijosaitiene 

(2010), de diversas áreas científicas e nacionalidades, descreveram e analisaram diversas 

estradas bem como os valores que lhes estão associados, e desenvolveram noções, métodos e 

propostas para a análise e intervenção sobre essas estradas, o seu património cultural e as 

paisagens e elementos que as envolvem, apresentando variadas justificações e recomendações 

para a preservação dos seus valores e da sua importância histórica, cultural e paisagística. 

Na Europa, esses valores foram formalmente consagrados em documentos como a 

Carta de Cracóvia e a Convenção Europeia da Paisagem. 

 A Carta de Cracóvia, assinada em Cracóvia (Polónia) a 26 de outubro de 2000 e 

atuando no espírito da Carta de Veneza (1964), prevê os princípios para a conservação e o 

restauro do património construído, em que “cada comunidade, tendo em conta a sua memória 

coletiva e consciente do seu passado, é responsável quer pela identificação quer pela gestão do 

seu património”. O mesmo documento assume ainda que “as paisagens reconhecidas como 

património cultural são o resultado e o reflexo da interação prolongada nas diferentes sociedades 

entre o homem, a natureza e o meio ambiente físico”, considerando-as “testemunhos da relação 

evolutiva das comunidades e dos indivíduos com o seu meio ambiente”. Pressupõe ainda que a 

sua conservação, preservação e desenvolvimento deve centrar-se nos “aspetos humanos e 

naturais, integrando valores materiais e intangíveis” e que é “importante compreender e respeitar 

o caráter das paisagens e aplicar leis e normas adequadas que harmonizem os usos mais 

importantes do território com valores paisagísticos essenciais”. Direcionando ainda as atenções 

para as áreas da gestão, a Carta expõe que “a conservação do património cultural deve 

constituir uma parte integrante dos processos de planeamento económico e gestão das 

comunidades, pois pode contribuir para o desenvolvimento sustentável, qualitativo, económico e 

social dessas comunidades” (Carta de Cracóvia 2000: 1-4). 

 A Convenção Europeia da Paisagem, também conhecida como a Convenção de 

Florença e que foi aberta pelo Conselho da Europa no ano 2000, considera que “a paisagem 
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desempenha importantes funções de interesse público nos campos cultural, ecológico, ambiental 

e social e que constitui um recurso favorável à atividade económica, cuja proteção, gestão e 

ordenamento adequados podem contribuir para a criação de emprego” e que “contribui para a 

formação de culturas locais e representa uma componente fundamental do património cultural e 

natural europeu, contribuindo para o bem-estar humano” (Convenção de Florença 2000: 1). 

 Na 4ª Conferência dos Estados-Membros do Conselho da Europa sobre a Convenção 

Europeia da Paisagem, que decorreu em Estrasburgo em 2007, a Divisão de Ordenamento do 

Território e Paisagem, parte integrante da Direção da Cultura e do Património Cultural e Natural 

do Conselho da Europa, apresentou o documento Infrastructure and Landscape: Roads inserido 

no tema de debate sobre a integração da paisagem nas políticas nacionais. Este documento 

analisa as qualidades da paisagem das estradas, tendo em consideração os seus diferentes 

aspetos e implicações. A viagem como uma atitude paisagística contemporânea é discutida 

brevemente e o acesso a paisagens e valores dos itinerários rodoviários são revistos, havendo 

uma chamada de atenção para a qualidade da paisagem de todos os lugares e a necessidade 

de aperfeiçoa-los através de todas as políticas públicas. Também a perceção da paisagem a 

partir do interior dos veículos e a possível observação de todos os fatores envolvidos, desde o 

roteiro cénico até ao alinhamento e atenção dos motoristas, é analisada, considerando que as 

estradas não são apenas infraestruturas que levam a paisagens, mas que elas também 

possibilitam desfrutar de percursos cénicos através das paisagens, bem como dos valores da 

paisagem e do seu caráter próprio. O documento realça também que as estradas são espaços 

coletivos onde todos os dias há ação da vida comunitária e social pelo que devem ser 

consideradas como paisagens da comunidade e geridas em conformidade com esse fator. O 

planeamento e a gestão de estradas têm responsabilidades na gestão da paisagem e que 

devem ser vistos de forma positiva (Convenção de Florença 2007: 4-34). 

Outro tipo de medida tomada na demonstração do interesse pelo património cultural das 

estradas e das paisagens foi a identificação e catalogação de estradas com significativo valor 

cultural, dos seus elementos e envolvente. Várias entidades e países (ex.: EUA, Portugal, 

Noruega, etc.) já abordaram e implementaram este tipo de medida que varia de acordo com os 

seus critérios, permitindo assumir a estrutura viária de valor patrimonial no panorama global das 

redes rodoviárias existentes, e definir critérios para a sua preservação, manutenção e 

divulgação. 

A UNESCO, por exemplo, que se propõe a promover a identificação, a proteção e a 

preservação do património cultural e natural de todo o mundo considerado especialmente valioso 

para a humanidade, apresenta na sua Lista de Património Mundial exemplos de sítios referentes 
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a estruturas de transporte, como o bairro da Ponte Velha da cidade antiga de Mostar (Bósnia e 

Herzegovina), os caminhos de peregrinação para Santiago de Compostela (Espanha) e, o mais 

recentemente integrado, Caminho Real de Tierra Adentro (México). Ainda assim, a Lista de 

Património Mundial da UNESCO não contempla suficientemente esta categoria de património, 

existindo um intenso número de propostas para que sejam integradas nesta lista estruturas de 

transporte de elevado valor cultural e histórico como as estradas Romanas e as estradas pré-

hispânicas na América do Sul, demonstrando um elevado interesse e perceção da importância 

das estradas históricas (Grazuleviciute-Vileniske e Matijosaitiene 2010: 392). 

 

 
Figura 13 Caminho Real de Tierra Adentro, México (Fonte: http://whc.unesco.org). 

 

 
Figura 14 Ponte Velha da cidade antiga de Mostar, Bósnia e Herzegovina (Fonte: http://jetaroundtheworld.wordpress.com). 
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No entanto, e de acordo com Grazuleviciute-Vileniske e Matijosaitiene (2010: 392), 

apesar de todo este reconhecimento dos valores intrínsecos às estradas, não se pode assumir 

que esta valorização seja totalmente compreendida e analisada. Neste seguimento Bennis e 

Davison (2005: 2) referem que as estradas históricas têm recebido grande interesse nos Estados 

Unidos mas, nos países europeus, o seu reconhecimento e proteção só ocorre em pequena 

escala. Além disso, Zeller (2007: 394-398) assume ainda que se demonstra um fraco interesse 

pelas paisagens culturais da Europa Central quando comparado com outros países como os 

Estados Unidos e a Grã-Bretanha. 

 Grazuleviciute-Vileniske e Matijosaitiene (2010: 932) afirmam que as análises efetuadas 

às paisagens das estradas direcionam-se frequentemente para o habitat, fragmentação social, 

preservação da biodiversidade, estética e qualidade visual, mas como Soulliere (1995: 187-188) 

observou, os elementos físicos que compõem a estrada podem ser confusos. Compreender a 

natureza histórica das estradas e depois administrá-los nesse sentido é muito mais complexo do 

que trabalhar com edifícios históricos. É necessário ter em conta o facto de que esse problema 

se torna ainda mais complexo quando não só os componentes físicos de uma estrada são 

importantes, mas também as suas interligações com a paisagem, a qual possui uma relação 

direta com os objetos do património construído e com os seus valores espiritual, histórico e 

social. 

 Tendo em atenção tais aspetos, Grazuleviciute-Vileniske e Matijosaitiene (2010: 394-

401) determinaram três classificações para o património cultural e paisagístico da estrada: 

1. Paisagem da Estrada como Património Cultural, em que as paisagens da estrada, 

criadas com ou sem intenção deliberada, ou organicamente formadas ao longo do tempo 

e com um significado histórico, espiritual ou estético, devem ser consideradas como 

património cultural; 

2. Estrada como Património Cultural na Paisagem, que desenvolve o significado histórico 

da estrada através das suas conexões com o comércio, cultura e desenho. Esta 

categoria valoriza todos os elementos da estrutura e do uso social da estrada, como o 

traçado que a estrada tem, as técnicas construtivas, os elementos arquitetónicos, a 

vegetação, o significados histórico e social, etc.; 

3. Património Cultural na Paisagem da Estrada, em que, em alguns casos, apenas isolando 

objetos distintos existentes na paisagem da estrada, ou mesmo os elementos da própria 

estrada, é possível obter indivíduos com importância suficiente para serem considerados 

como património cultural, podendo-se perder assim a interconexão com a estrada ou a 

paisagem envolvente. 
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A teoria e a prática contemporânea da preservação do património defendem a análise e a 

gestão do património e da sua paisagem cultural, o que consequentemente implica os elementos 

do património rodoviário, os quais devem ser tratados juntamente com a sua envolvente, isto é, 

com o contexto que levou à sua existência (Grazuleviciute-Vileniske e Matijosaitiene 2010: 399). 

Todas as anteriores abordagens realçam o atual reconhecimento dos valores intrínsecos 

às estradas levando a que estas sejam encaradas como um símbolo de desenvolvimento da 

humanidade, tornando-se numa das mais recentes áreas da preservação histórica da atualidade. 

A sua implementação ou desenvolvimento está a ocorrer um pouco por todo o mundo ocidental, 

onde continua a crescer uma relação consciente entre a estrada, o património e a paisagem. 

2.1 Exemplos de programas e de abordagens nacionais e internacionais 

2.1.1 Historic Roads (Estados Unidos da América) 

Os Estados Unidos da América apresentam-se como um dos primeiros países a abordar 

as estradas como património. A Lincoln Highway, criada em 1913 e que se estendia entre as 

costas do Atlântico (New York) e do Pacífico (San Francisco), foi a primeira estrada 

transcontinental dos EUA. Construída com objetivos funcionais de evitar o congestionamento das 

grandes cidades e de ser o mais direta possível no seu trajeto, esta estrada possuía também 

objetivos cénicos, sendo planeada para circular junto de áreas de elevado valor paisagístico. A 

associação Lincoln Highway, criada em 1913 aquando da construção da estrada, foi responsável 

pela recolha de fundos para a execução da obra. No entanto, a partir de 1992, a mesma 

associação apresenta-se como agente de divulgação turística da estrada, que viu parte do seu 

traçado ser incluído na rede de auto estradas dos EUA, sendo que as partes remanescentes 

foram preservadas e classificadas como Historic Roads. 
 

 
Figura 15 Lincoln Highway, Ohio (Fonte: http://byways.org). 
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O conceito de Historic Roads compreende as estradas que, através do projeto, 

experiência, ou associação, tenham contribuído de forma significativa para a cultura Norte 

Americana (Marriott 2010: 82), e pretende conseguir a preservação das estradas enquanto 

recurso histórico e elemento de pertença das comunidades, a promoção de oportunidades em 

termos de herança turística e desenvolvimento económico, o aumento da segurança e eficiência, 

o restauro da estrutura viária e do seu aspeto original bem como o orgulho da comunidade e a 

compreensão da herança comum (Graça e Vasconcelos 2009: 4). 

Neste âmbito, a National Task Force for Historic Roads 5  (NTFHR), produto da 

investigação levada a cabo pelo Arquiteto Paisagista Paul Daniel Marriott para a National Trust 

for Historic Preservation6, estabeleceu três classificações passiveis de atribuir, assíncrona ou 

simultaneamente, às Historic Roads conforme as suas características (Marriott 2010: 17-22): 

a) Aesthetic Routes – incluem as parkways e as park roads e são projetadas para o lazer e 

recreação, não sendo as rotas mais rápidas ou mais diretas. Como exemplos deste tipo 

de estrada surgem os casos da The Bronx River Parkway em Nova Iorque e a The 

Colonial Parkway na Virgínia; 

b) Engineered Routes – são aquelas projetadas para a circulação de pessoas, bens e 

serviços em que a segurança, rapidez e economia determinam o projeto. A U. S. Route 

66 em Chicago e a The National Road em Cumberland são alguns dos exemplos mais 

notáveis deste tipo; 

c) Cultural Routes – representa as estradas que evoluíram através da necessidade ou da 

tradição, sem uma meta formal inicial ou uma localização orientadora objetiva, sem a 

engenharia intensiva e desenho associado com as Aesthetic Routes e com as 

Engineered Routes. Na Califórnia encontra-se o exemplo do El Camino Real e na cidade 

da Virgínia encontra-se o caso de Main Street. 

Segundo Graça e Vasconcelos (2009: 4), a determinação do tipo de classificação das 

Historic Roads depende de vários aspetos, nomeadamente: 

“Traçado e a sua inserção no território, os objetivos e as expectativas existentes aquando da 
sua construção (ex.: correio, acesso a uma mina, etc.), a sua vivência original (ex.: recreio, 
comércio, acesso rápido, etc.), a sua localização (ex.: próximo da praia, de áreas urbanas, de 
parques naturais, etc.) e os detalhes de desenho que distinguem a estrada (ex.: arcos em 
pedra, pontes, iluminação decorativa, pavimento em ladrilho, túneis em rocha, etc.)” 

                                                      
5 Organização Americana fundada em meados dos anos 90 que promove o reconhecimento de estradas históricas americanas e 
que se direciona para todas as pessoas interessadas pelo tema. Encontra-se integrada no Rural Heritage Program of the 
National Trust for Historic Preservation e tem como missão manter a integridade, o projeto, o propósito e o uso das estradas 
históricas de forma apropriada e sensível às necessidades de segurança modernas. 
6 Organização Americana fundada em 1949 por carta do Congresso para apoiar a preservação de edifícios e bairros históricos 
através de programas e atividades. 
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Apesar das classificações estabelecidas pela NTFHR, imensas variantes do conceito 

Historic Roads surgiram desde então – scenic ways, green ways, skyline ways, scenic roads, 

park ways, etc. – ainda que os seus objetivos principais sejam comuns aos propostos pelo 

conceito das Historic Roads. 

Em relação ao processo de intervenção sobre as Historic Roads já identificadas, este dá-

se segundo o tipo de estrada, a sua história e a condição atual, que determinam a linguagem de 

ação mais apropriada a aplicar. Marriott (2010: 69-72) expõe assim quatro estratégias de 

intervenção possíveis de aplicar nas Historic Roads: 

a) Preservação – aplica-se a elementos que se encontram em grande parte intactos e 

refletem períodos de interesse significante da estrada e do local. Esta estratégia aplica-

se em estradas e respetivos recursos que mantenham o seu projeto e traçado original e 

em que os materiais originais se encontram em boas condições. As atividades e ações 

associadas a esta estratégia passam em grande parte por trabalhos de manutenção e 

cuidados. 

b) Restauro – aplica-se a elementos que conservam características e componentes 

significativos de períodos de importância da estrada e do local, mas que exigem algum 

reparo ou alteração, ou nos casos em que houve uma perda/adição de características 

posteriormente à sua construção original que não são consideradas características de 

contribuição ou que não se enquadram no caráter da estrada. As atividades e ações 

associadas ao restauro focam-se na manutenção das características históricas da 

estrada intactas, pela reposição de elementos e/ou características perdidas, e pela 

remoção de características inadequadas. 

c) Reconstrução – aplica-se a características da estrada que se encontrem num estado 

impossível de reparar ou que tenham sido perdidas com o passar do tempo. As 

atividades e ações associadas à estratégia de reconstrução passam em grande parte 

pela recriação de elementos, materiais e características de acordo com o projeto original 

da estrada. 

d) Reabilitação – aplica-se a elementos que se encontram em grande parte intactos e 

refletem períodos de importância da estrada e do local e que exigem algum reparo ou 

alteração ou a elementos que necessitem de uma adaptação a novos usos, funções ou 

necessidades. As atividades e ações associadas à estratégia de reabilitação focam-se 

na manutenção, cuidados e numa sensível substituição, alteração ou criação de 

elementos. 
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Figura 16 Estrada Nacional n.º: 2 (Fonte: Estradas de Portugal, S.A.). 
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2.1.2 Estradas Património (Portugal) 

A designação Estrada Património e a ideia de se classificarem as estradas enquanto 

elemento patrimonial surgiram em Portugal no início do séc. XXI, “quando o então Instituto das 

Estradas de Portugal (IEP) e o Centro Rodoviário Português (CRP) se questionaram acerca do 

futuro da Estrada Nacional n.º: 2, entre Almodôvar e S. Brás de Alportel, através da Serra do 

Caldeirão”, e discutiam a “necessidade de preparar a mudança de prioridades na afetação de 

recursos entre a construção nova e a conservação” e onde se estipulou o objetivo de “incentivar 

o interesse dos portugueses para a salvaguarda e valorização do património rodoviário, e das 

infraestruturas em geral, tal como acontece com outras formas de património construído 

existentes no País” (Graça e Vasconcelos 2009: 6). 

Neste contexto surge o projeto Estradas Património que aborda “estradas antigas que 

pelas suas características constituem percursos reapreciáveis por outros critérios que não os 

simplesmente associados ao conforto e fluidez do tráfego automóvel – isto é, critérios 

eminentemente patrimoniais – proporcionando viagens em si mesmas agradáveis” (Lamas 2003: 

9), sendo a Estrada Nacional n.º: 2 a primeira estrada do país a receber a classificação de 

Estrada Património. 

 O projeto Estradas Património consente a caracterização das Estradas-património em 

três subcategorias, assíncrona ou simultaneamente (Graça e Vasconcelos 2009: 7): 

a) Estradas Panorâmicas – estradas que correspondem a percursos de interesse 
paisagístico ou panorâmico – por proporcionarem pontos de vista notáveis ou pelo 
interesse, ou mesmo beleza da sua envolvente natural (por exemplo, estradas que 
atravessam parques naturais ou zonas protegidas); 

b) Estradas com Interesse Histórico – estradas que correspondem a percursos com origem 
e importância histórica assinaláveis (ex.: antigas estradas romanas, caminhos de 
Santiago, estradas abertas por motivos históricos relevantes) ou cuja construção 
representa marcos importantes para a história da comunicação e dos transportes ou para 
a história das técnicas construtivas; 

c) Rotas Turísticas ou Rotas Turístico-Patrimoniais – percursos que proporcionam o acesso 
a valores regionais ou de interesse cultural com potencial turístico. 

 Desta forma, as Estradas Património pretendem promover a existência de turistas a 

explorar com prazer algumas das antigas estradas portuguesas, valorizar o património rodoviário 

e sensibilizar os utilizadores da estrada para a sua manutenção, podendo ainda funcionar como 

suporte de roteiros que promovam as regiões e os valores turístico culturais que a estrada 

atravessa. Neste seguimento, considerou-se a criação de um “ (…) inventário nacional a 

atualizar e divulgar regularmente, com a colaboração das instituições que editam mapas de 

apoio aos automobilistas e turistas, como é o caso do ACP e do Turismo (foi assinado um 

protocolo IEP / ACP nesse sentido)”, de forma a promover a compreensão do percurso e a visita 

às zonas envolventes do mesmo por parte dos viajantes (Lamas 2003: 9-11). 
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Neste âmbito, o projeto Estradas Património foi integrado no âmbito do Projeto SEQUER 

– Segurança, Qualidade e Eficiência no Setor Rodoviário – com vista à criação do Acervo 

Estradas Património, o qual foi liderado pelo ainda Instituto de Estradas de Portugal (IEP), e em 

que foi reunido um conjunto de informação, solicitada às diversas Direções de Estradas, 

referente às estradas que se identificassem com o conceito Estradas Património, o que levou à 

criação de uma listagem de todas as estradas de valor patrimonial assinalável em Portugal 

(Graça e Vasconcelos 2009: 8). 

Assim, assumiu-se que “qualquer estrada que apresente as condições mencionadas nos 

conceitos explicitados poderá ser considerada uma potencial Estrada Património”, salientando-se 

ainda que “dificilmente se encontrarão no território nacional, estradas em que todos os seus 

componentes estejam em bom estado, principalmente tendo em conta o nível de exigência 

preconizado”, pelo que “importa fazer as convenientes intervenções de beneficiação, para que o 

produto apresentado – Estrada Património – seja consumível” Graça e Vasconcelos (2009: 12). 

O projeto Estradas Património, atualmente da responsabilidade da E.P. – Estradas de 

Portugal, S.A., assume ainda os princípios enunciados na Carta de Cracóvia (2000) e na 

Convenção Europeia da Paisagem (2000) através da pretensão de “preservar e valorizar o 

património rodoviário, bem como a sua paisagem envolvente, divulgando o seu valor e 

contribuindo para o enriquecimento cultural e para o desenvolvimento económico das 

comunidades”; e de perspetivar “uma oportunidade de valorização do território, nas suas mais 

diversas vertentes, e conhecer o valor presente em cada região” (Graça e Vasconcelos 2009: 4), 

estabelecendo contactos com os seus principais interlocutores “de modo a procurar encontrar 

sinergias entre projetos e reforçar identidades locais” (Graça e Vasconcelos 2009: 5). 

Para se definir o tipo de intervenção a realizar nas Estradas Património, e por se tratar 

de valores patrimoniais possíveis de integrar inventários culturais ou naturais, considerou-se 

conveniente “seguir uma metodologia que a experiência noutros domínios nos aconselha: a da 

reabilitação e a do restauro” (Lamas 2003: 7). Neste contexto, procurou-se a sistematização da 

história da arte de construir estradas e a sua transmissão ao público em geral, salientando que 

na evolução do projeto Estradas Património “é fundamental identificar as especificidades de cada 

estrada e as razões que a tornam Estrada Património, para que se possam divulgar os valores 

encontrados, à medida que vão sendo efetuadas as necessárias intervenções” (Graça e 

Vasconcelos 2009: 5). De referir a publicação de um roteiro turístico7 da E.N. 2 que aborda a sua 

história, património, fauna e flora, e a cultura das regiões que atravessa. 

                                                      
7 Andrade, Amélia Aguiar (2003): Estradas património. EN 2, Almodôvar, S. Brás de Alportel: da planície alentejana 
ao barrocal algarvio. Almada: IEP. 
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2.1.3 Carreteras Paisagísticas (Andalucía, Espanha) 

Em Espanha o reconhecimento e a proteção de algumas estradas que atravessam 

paisagens únicas sofreram um impulso nos últimos anos, tanto na legislação como nos planos e 

programas sectoriais. Estas estradas, denominadas de Carreteras Verdes (segundo o Plano 

Estratégico de Infraestruturas do Ministério) ou mais frequentemente Vías ou Carreteras 

Paisagísticas, têm capacidade para constituir uma atração turística e, portanto, um fator de 

desenvolvimento económico para determinadas áreas, cumprindo assim um dos princípios 

básicos da Convenção Europeia da Paisagem (Rodríguez 2006: 2). 

A partir deste ponto de vista tornou-se prioritária a consideração da paisagem como 

estratégia para qualificar a infraestrutura. A Junta de Andalucía, consciente da importância que 

esta estratégia representava, promoveu o desenvolvimento de recomendações a serem 

implementadas no planeamento, conceção e execução das suas estradas, as quais foram 

editadas pelo Departamento de Obras Públicas e Transportes na publicação La carretera en el 

paisaje – criterios para su planificación, trazado y proyecto. A finalidade desta ação foi a de 

estabelecer critérios e diretrizes que permitam uma adequada intervenção sobre a paisagem, 

promovendo também o papel ativo que as estradas têm sobre a divulgação e conhecimento das 

paisagens de Andalucía. 

O conceito de Carretera Paisajística surgiu então como definição da via de domínio e 

uso público, pavimentada e fundamentalmente destinada à circulação de veículos automóveis, 

que, em virtude dos valores e potencialidades paisagísticas existentes ao longo do seu traçado, 

merece uma especial consideração e tratamento bem como disponibilidade de acesso, fruição e 

interpretação da paisagem por parte dos seus utilizadores (Andalucía 2009: 18). 

 

 
Figura 17 Estrada A-333, Pico de la Tiñosa, Córdoba (Fonte: Andalucía 2009: 133). 
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 Esta consideração materializou-se num reconhecimento explícito da funcionalidade da 

paisagem e da estrutura rodoviária assim como no desenvolvimento de medidas específicas de 

gestão e de equipamentos que permitam compatibilizar as funções de comunicação e transporte 

da estrada com a valorização da paisagem em condições de segurança e conforto para os vários 

tipos de utilizador da estrada, favorecendo, igualmente, uma adequada integração da estrutura 

rodoviária na sua envolvente ambiental, territorial e paisagística (Andalucía 2009: 18). 

 Neste âmbito, as Carreteras Paisajísticas passaram a ser planeadas como ferramentas 

para o desenvolvimento e sensibilização paisagística tendo como principais objetivos, os 

seguintes (Andalucía 2009: 18): 

 Permitir o reconhecimento da riqueza e da variedade paisagística da Andalucía numa 

perspetiva sistémica e integrada; 

 Possibilitar o acesso e a fruição dos utilizadores aos recursos e valores paisagísticos 

presentes nos diferentes âmbitos territoriais da região; 

 Promover a utilização da paisagem como um recurso didático e orientador para a 

compreensão dos fatores, processos e formas identificadas no território; 

 Recuperar ou fornecer novas funcionalidades a estradas abandonadas ou subutilizadas. 

Através destes objetivos as Carreteras Paisajísticas adotam uma atitude positiva, 

ignorando os tradicionais conflitos da relação entre a gestão da paisagem e a estrada, 

promovendo um entrosamento entre as características paisagísticas da estrada. Aspetos como o 

valor do itinerário da estrada, a sua estética e espírito do lugar, a sua integração nos processos 

ambientais ou a sua presença física na paisagem, são aliados às considerações tradicionais de 

qualidade visual da estrada de forma a serem criadas normas e recomendações para o seu 

planeamento e projeto (Andalucía 2008a: 22). 

Esta abordagem global e sistemática possibilitou que a Junta de Andalucía também 

avançasse para a identificação e catalogação das Carreteras Paisajísticas. Assim, através de 

critérios de complementaridade, representatividade e de didática interpretativa em relação à 

diversidade das suas paisagens, e independentemente dos valores e potencialidades intrínsecas 

a cada uma das estradas, a catalogação das Carreteras Paisajísticas foi tratada como uma rede 

de itinerários, a qual permite o acesso à apreciação e compreensão das paisagens de toda a 

região (Andalucía 2009: 18). Neste seguimento, em 2009, a Junta de Andalucía editou a 

publicação Carreteras paisagísticas – Estudio para su catalogación en Andalucía a qual aborda 

todo o processo de identificação e catalogação das Carreteras Paisajísticas presentes no seu 

território. 
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2.1.4 National Tourist Routes in Norway (Noruega) 

Em 1993, o parlamento Norueguês levantou a questão de como a rede rodoviária da 

Noruega poderia ser usada para fortalecer a indústria turística do país. A resposta foi obtida 

através de uma iniciativa direcionada para desenvolver o programa National Tourist Routes in 

Norway. Desde então, esta iniciativa tem vindo a ser apoiada pelo governo e pelo parlamento da 

Noruega através dos planos nacionais de transportes desde 1994, do orçamento anual nacional 

a partir de 2002, da proposta municipal em 2009 e, não menos importante, através da estratégia 

de turismo do governo denominada de Valuable Experiences (Berre e Lysholm 2010: 5). 

Na sequência de um projeto-piloto, no período 1994-1997, concluiu-se que a Noruega 

devia investir no desenvolvimento de rotas turísticas nacionais que oferecessem o melhor da 

natureza norueguesa. Entre os anos de 1999 e 2004, um extenso trabalho foi realizado a fim de 

esclarecer a iniciativa e de verificar as garantias de qualidade internacional no que respeita a 

atração turística. A partir de 2004 desenvolveram-se os primeiros projetos e programas de ação 

onde se incluíram modificações importantes adaptadas ao desenrolar dos trabalhos e em 2005 

iniciaram-se os trabalhos de construção (Andresen 2010: 11). 

Segundo Stoltenberg e Kleppa (2010: 5), esta abordagem levou a que as National 

Tourist Routes obtivessem uma forte importância para a indústria norueguesa e para a 

população, particularmente nas áreas periféricas, através do desenvolvimento de 18 troços 

rodoviários por ambientes naturais excecionais, aperfeiçoando e oferecendo qualidades distintas 

de condução e criando elementos arquitetónicos inovadores e funcionais. 

Cada um desses troços de estrada possui uma identidade própria, no entanto, todos 

fazem parte do mosaico das dezoito National Tourist Routes. Montanhas, vales e paisagens 

costeiras representam elementos fortes ao longo desses troços. De forma a enfatizar as 

características distintas de cada estrada, as estradas foram preparadas com conteúdos 

diferentes e adaptados. Além disso, os desafios estéticos foram resolvidos com base na situação 

e na atmosfera específica de cada local. Para que se conseguissem obter estes resultados, a 

Norwegian Public Roads Administration desafiou especialistas qualificados para cada uma das 

tarefas individuais. Mais de cinquenta Arquitetos, Arquitetos Paisagistas e Artistas, desde jovens 

profissionais em início de carreira até profissionais experientes, trabalharam para desenvolverem 

soluções inovadoras e funcionais. Além disso, foram ainda contratados especialistas em 

domínios como a tecnologia, água e esgotos, estradas e trânsito, mecânica dos solos e questões 

de propriedade. Áreas direcionadas para o desenvolvimento de comunicação, marketing, turismo 

e negócios também foram envolvidos (Andresen 2010: 13). 
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As National Tourist Routes tornaram-se assim nas primeiras estruturas norueguesas 

com projetos que intencionalmente exibem infraestruturas e paisagens. Neste sistema, cada 

intervenção foi intencionalmente desenvolvida como uma parte específica da arquitetura, como 

uma parte integrante da estrada, como um sistema para o movimento, como parte de uma 

paisagem e de um local e que oferece perspetivas e vistas sobre as paisagens. 

Os projetos desenvolvidos apresentaram-se empolgantes e funcionais e foram 

conciliados com a disponibilização de diversos serviços e experiências. Ícones turísticos como 

Trollstigen, Gjende e Voringsfossen surgem como as maiores iniciativas juntamente com outras 

atrações como são os casos de Aurlandsfjellet, Gudbrandsjuvet, Steilneset e Almannajuvet. 

Igualmente importante para a atração das National Tourist Routes foi o investimento realizado 

em todos os outros pontos de paragem ao longo das estradas intervencionadas, desde 

pequenas plataformas de serviços para os utilizadores a áreas de observação/contemplação de 

maiores dimensões. Nesta iniciativa foram ainda contempladas ações de limpeza, novas áreas 

de estacionamento, bem como várias outras medidas destinadas a assegurar boas experiências 

de condução aos turistas itinerantes (Andresen 2010: 11). 

Desde 2010, um total de seis troços rodoviários já receberam a designação de National 

Tourist Routes. Em 2012, Sognefjellet, Gamle Strynefjellsvegen, Hardanger, a costa norte de 

Helgeland, Lofoten e Rondane foram agrupadas na National Tourist Route Geiranger-Trollstigen. 

Espera-se que todos os dezoito troços rodoviários estarão incluídos nas National Tourist Routes 

a partir de 2020. 

Um troço de estrada só recebe a designação oficial de National Tourist Route assim que 

a estrada e a sua área envolvente cumpram com as exigências de qualidade necessárias. A fim 

de manter esse nível de qualidade, foram definidas as necessidades de se corrigirem quaisquer 

deficiências o mais rapidamente possível e de não negligenciar nenhum dos troços a fim de 

assegurar um nível elevado de qualidade. As National Tourist Routes, que já possuam essa 

designação oficial, devem ser desenvolvidas de forma a melhorar continuamente a qualidade da 

atração para atender às exigências dos futuros visitantes. No seguimento destas duas 

abordagens, foi estabelecido um regime de avaliações de aprovação de qualidade a cada cinco 

anos (Andresen 2010: 15). 

Todo este processo de abordagem e desenvolvimento das National Tourist Routes in 

Norway representou uma importante contribuição para a tarefa de construir a reputação da 

Noruega, aumentando ainda a sua atratividade em relação a um número crescente de turistas 

(Stoltenberg e Kleppa 2010: 5). 
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Figura 18 National Tourist Route Aurlandsfjellet (Fonte: Steinar Skaar / Statens vegvesen). 

 

 
Figura 19 National Tourist Route Geiranger-Trollstigen (Fonte: Jarle Wæhler / Statens vegvesen). 



 
 

 
38 
 

2.1.5 Itinéraires de découverte (França) 

Em França, o Conselho de Ministros de 22 de novembro de 1989 decidiu avançar com a 

política de 1% Paysage & Développement, cujo objetivo foi promover a valorização da paisagem 

e o desenvolvimento económico e turismo das regiões de Massif-Central, através das 

autoestradas A75 (Clermont – Ferrand – Béziers) e A20 (Vierzon – Brive-la-Gaillarde). Decidiu-

se então dedicar 1% do investimento total previsto para a construção destas duas 

infraestruturas, para a execução de estudos e medidas no âmbito desta política (Sétra 2003: 9). 

Desta forma surgiram os Itinéraires de découverte, cujo conceito, ligeiramente diferente 

dos anteriores, pretendia constituir um percurso que convidasse os utentes das autoestradas a 

fazer uma pausa na viagem e a aperceberem-se do território que atravessam (Sétra 2003: 12). 

O primeiro itinéraire de découverte foi inaugurado em 1993, em Vallée de l'Alagnon, e 

cumpriu com os objetivos principais dos Itinéraires de découverte (Sétra 2003: 12): 

 Permitir a descoberta da paisagem e, num mínimo de tempo, dar a conhecer o território 

na envolvente da autoestrada, em particular, sítios com elevado valor natural e cultural, 

pouco conhecidos, privilegiando a variedade; 

 Oferecer ao utente da autoestrada, uma saída segura e guiada, que não ultrapassará 

uma hora (entre 20 a 30 km); 

 Proporcionar momentos de repouso num ambiente agradável, longe do tráfego e do 

ambiente da autoestrada. 

O Itinéraire de découverte propõe assim uma pausa no ritmo de condução e uma quebra 

na monotonia da autoestrada, uma vez que as condições do percurso proposto são totalmente 

diferentes. O Itinéraire de découverte é destinado a oferecer ao utilizador momentos de 

descanso propícios à descoberta de paisagens (Sétra 2003: 14). 

O planeamento dos Itinéraires de découverte passou então pela criação de políticas de 

desenvolvimento local que propunham (Sétra 2003: 22-23): 

 O desenvolvimento de paisagens rurais e do património natural e construído; 

 A requalificação de fachadas degradadas em aldeias e na periferia das cidades, terrenos 

baldios e lixões, etc.; 

 O desenvolvimento do turismo baseado na descoberta da paisagem e nos seus 

elementos notáveis: pontos de receção, passeios temáticos, pontos de observação, etc. 

 Promover de forma equilibrada o desenvolvimento económico e a gestão de recursos. 

Estas reflexões que acompanham a génese dos Itinéraires de découverte também foram 

assumidas como uma oportunidade para que as pessoas que vivem nestas paisagens 
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fortalecessem a sua identidade cultural e coesão social, bem como desenvolvessem a 

solidariedade entre as comunidades vizinhas, particularmente em zonas desfavorecidas. A 

paisagem e o património ganharam também visibilidade como ferramenta de desenvolvimento e 

coesão ao alcance de todos os municípios, independentemente do seu tecido económico e 

social (Sétra 2003: 14). 

 
Ainda em França, o património natural e cultural de algumas regiões, é divulgado através 

das Routes du Patrimoine e das Routes Turistiques. Esta divulgação também se verifica no 

Canadá, em que são apresentadas algumas Routes Panoramiques, e ainda noutros países 

como a Alemanha, a Suíça, a Áustria e Porto Rico, em que as estradas surgem divulgadas, mais 

como um meio de chegada a determinado local de interesse turístico e ao longo do qual se pode 

desfrutar de determinada paisagem, do que como um elemento de interesse per si (Graça e 

Vasconcelos 2009: 3). 

 

 
Figura 20 Itinéraire de découverte Vallée de l'Alagnon (Fonte: http://maps.google.pt) 

 
Figura 21 Itinéraire de découverte Vallée de l'Alagnon (Fonte: http://maps.google.pt) 



 
 

 
40 
 

2.2 Notas conclusivas 

Os programas e abordagens referidos permitem constatar a existência de diversos 

conceitos e metodologias sobre estradas de valor patrimonial, ainda que o objetivo de promover 

estas estruturas, os seus valores e a paisagem que atravessam, sejam comuns.  

É possível ainda realçar o facto destes programas e abordagens adotarem uma 

tendência para reintroduzir novas funções nestas estruturas sem detrimento das suas 

características e usos originais. Neste contexto denota-se a preocupação dos vários programas 

em promover e habilitar as estradas como estruturas de interesse turístico e pedagógico, 

apoiando-se no seu valor histórico, cultural e paisagístico. Esta abordagem demonstra que a 

conciliação da introdução de novos elementos e usos nestas estradas com os valores já 

existentes deve ser ponderada, possibilitando novas dinâmicas e formas de interesse. 

Numa abordagem global, os programas e abordagens analisados demonstram que não 

pretendem perpetuar uma forma ultrapassada de circulação, pretendem sim, integrar estas 

estruturas históricas no atual sistema de circulação, tornando-o mais diversificado e multimodal. 

Pretendem preservar os recursos históricos e paisagísticos que representam os atributos da 

experiência rodoviária e dos elementos valorizados por muitas das comunidades que deles 

usufruíram ao longo da história. 

3 Casos de estudo 

Com a análise de casos de estudo pretende-se recolher diferentes abordagens 

projectuais aplicadas em estradas com valor patrimonial. No seguimento, da abordagem 

anteriormente efetuada sobre casos nacionais e internacionais é possível selecionar um conjunto 

de infraestruturas rodoviárias que, pelas suas características, valores inerentes e localização, se 

identifiquem com o âmbito de estudo deste manual. Assim, a seleção das estradas a serem 

analisadas como casos de estudo será processada de acordo com os seguintes princípios: 

 Tipologia estrutural idêntica às Estradas Nacionais e Regionais portuguesas; 

 Velocidade de trajeto reduzida; 

 Presença de património notável (ex.: pontes, marcos, arborização, miradouros, etc.); 

 Paisagem com características semelhantes às da paisagem portuguesa. 

 Interação com variações de paisagem numa média escala de espaço e tempo; 

 Vistas panorâmicas e eixos visuais de valor possíveis de usufruir em movimento ou 

através de estruturas de observação; 
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Para além dos princípios mencionados, também foram considerados outros aspetos 

relevantes das estradas a título individual (historial, prémios e distinções, visibilidade, etc.). Com 

base nestes parâmetros foram selecionados um conjunto de casos considerados mais notáveis e 

de sucesso observável. 

Na sequência de tudo o que foi referido anteriormente selecionaram-se os seguintes 

casos de estudo: 

 Estradas Património (Portugal): 

Estrada Nacional 2: Almodôvar - S. Brás de Alportel. 

Para além de cumprir com os princípios de seleção, este troço da E.N.2 foi o primeiro 

caso de intervenção executada numa Estrada Património em Portugal, pelo que 

interessa compreender as estratégias e metodologias aplicadas. 

 Carreteras Paisagísticas (Andalucía, Espanha): 

A-369: Ronda - Gaucín. 

Sendo esta uma das estradas mais notáveis do programa Carreteras Paisagísticas, e 

pelo facto de se direcionar fortemente para a valorização e promoção da paisagem, 

torna interessante compreender as soluções encontradas para atingir tais objetivos. 

 National Tourist Routes in Norway (Noruega): 

National Tourist Route Geiranger–Trollstigen: Langevatn - Sogge. 

Inserida num programa focado em fortalecer o turismo de natureza, esta estrada surge 

como um dos casos mais famosos no panorama rodoviário de valor patrimonial. Não só 

pelos prémios e distinções obtidos até ao momento em diversas áreas temáticas, mas 

também pelo facto de se inserir numa área natural listada como Património Mundial da 

UNESCO. As características e a abordagem do programa National Tourist Routes em 

que esta estrada se integra, aumentam ainda mais o interesse em analisar este caso de 

estudo. 

 
 Decidiu-se abdicar das estradas pertencentes aos programas Historic Roads (EUA) e 

Itinéraires de découverte (França) porque, em relação ao programa americano e aos casos 

verificados, foram denotadas várias situações de adulteração, total ou parcial, dos traçados 

originais das estradas, bem como algumas inconformidades com os princípios de seleção 

estipulados para esta seleção. Em relação ao programa francês, não se acha pertinente a sua 

abordagem uma vez que, nos casos verificados, ainda que tivessem um conceito interessante 

para a promoção da visibilidade do seu património e paisagem, denotaram-se várias técnicas e 

abordagens semelhantes às Estradas Património em Portugal. 
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Figura 22 Estrada Nacional n.º: 2: Almodôvar - S. Brás de Alportel (Fonte: http://www.panoramio.com). 

 

 
Figura 23 A-369: Ronda - Gaucín (Fonte: http://maps.google.pt). 

 

 
Figura 24 National Tourist Route Geiranger–Trollstigen (Fonte: Per Kollstad / Statens vegvesen). 
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Para se proceder à análise dos casos de estudo selecionados, importa compreender que 

dados devem ser tratados em relação às Estradas Património em Portugal. Neste contexto, a 

Estradas de Portugal, S.A., define os seguintes cinco setores a serem abordados em cada 

potencial Estrada Património (Graça e Vasconcelos 2005: 16-17): 

1. Património rodoviário – tudo o que pertence à estrada propriamente dita (pavimentos, 

bermas, sinalização, dispositivos de drenagem, muros, arborização, segurança, etc.); 

2. Património Construído pertencente ao domínio rodoviário – (casas de cantoneiros, casas 

de guarda e material, zonas de paragem com algum equipamento de apoio, paragens de 

autocarro, abrigos, miradouros, etc.); 

3. Património Construído com existência marginal à estrada, não pertencente ao domínio 

rodoviário – todo o património que sendo público seja interessante de reter e de não 

deixar deteriorar (fontanários, pequenas capelas dedicadas a um Santo, alminhas); 

4. Outro Património Cultural ou Natural – Património Arquitetónico 8  e/ou Arqueológico 

existente na proximidade da estrada, elementos/acidentes geológicos de referência, 

cursos de água, maciços de vegetação e árvores isoladas relevantes na paisagem; 

5. Elementos de dissonância na paisagem – construções junto à estrada sem qualidade 

arquitetónica ou em mau estado de conservação, cabos aéreos de infraestruturas, 

desorganização do espaço urbano; vegetação ou construções constituindo barreiras 

visuais junto a miradouros, maciços de vegetação invasora, depósitos de resíduos. 

Visto isto, e de forma a direcionar o processo de análise dos casos de estudo 

selecionados para o âmbito das Estradas Património em Portugal, deverão aplicar-se os 

referidos setores como base de estudo para cada um dos casos selecionados. No entanto, e 

devido aos limites de redação deste documento, serão apenas abordados neste Manual os 

setores do património rodoviário e do património construído pertencente ao domínio rodoviário, 

uma vez que se apresentam como os dois setores mais focados na estrada propriamente dita. 

Para se obter uma análise comparativa entre os diferentes casos de estudo será 

desenvolvida uma tabela, para cada um dos setores a analisar, constituída pelos seguintes 

parâmetros de avaliação: estrutura, elemento e estratégia de intervenção aplicada. Neste 

                                                      
8 De acordo com a Convenção de Granada (1985), o conceito de património arquitetónico integra os seguintes bens imóveis: 

“1. Os monumentos: todas as construções particularmente notáveis pelo seu interesse histórico, 
arqueológico, artístico, científico, social ou técnico, incluindo as instalações ou os elementos 
decorativos que fazem parte integrante de tais construções; 
2. Os conjuntos arquitetónicos: agrupamentos homogéneos de construções urbanas ou rurais, notáveis 
pelo seu interesse histórico, arqueológico, artístico, científico, social ou técnico, e suficientemente 
coerentes para serem objeto de uma delimitação topográfica; 
3. Os sítios: obras combinadas do homem e da natureza, parcialmente construídas e constituindo 
espaços suficientemente característicos e homogéneos para serem objeto de delimitação topográfica, 
notáveis pelo seu interesse histórico, arqueológico, artístico, científico, social ou técnico.” 
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sentido, entende-se por estrutura cada componente principal da estrada a analisar; por elemento 

entende-se cada componente que integra a estrutura da estrada; e por estratégia de intervenção 

aplicada entende-se o processo técnico utilizado para intervir sobre cada um dos elementos que 

compõem as estruturas principais da estrada. As estratégias a adotar neste último parâmetro de 

avaliação serão as definidas, e já referenciadas nesta dissertação (página 29), por Marriott 

(2010: 69-72) sobre as Historic Roads – Preservação, Restauro, Reconstrução e Reabilitação. 

Para uma melhor compreensão da tabela de análise importa ainda compreender a 

definição dos elementos que se integram nos setores em questão, tendo por base a legislação 

portuguesa e as definições apresentadas por Marriott (2010: 9-17): 

 Património Rodoviário: 

 Estrada: construção física ou o recurso concebido, ou tradicionalmente utilizado, 

para a circulação de pessoas e bens. Atualmente encontra-se definida pelo Decreto-

Lei n.º 13/71 (art.º 2º), de 23 de janeiro, e é composta pelo terreno por ela ocupado, 

abrangendo a faixa de rodagem, as bermas e, quando existam, as valetas, passeios, 

banquetas ou taludes. As pontes e viadutos incorporados na estrada, e os terrenos 

adquiridos por expropriação ou qualquer título para alargamento da plataforma da 

estrada ou acessórios, tais como parques de estacionamento e miradouros, também 

se incluem. O Decreto-Lei ainda atribui à estrada uma zona de proteção constituída 

por terrenos limítrofes non edificandi, ou permissões condicionadas à aprovação, 

autorização ou licença da entidade responsável. 

 Plataforma de circulação: Refere-se à área da estrada dedicada à circulação de 

veículos e abrange a faixa de rodagem e as bermas. 

 Interseções: Área onde se dá o enlace entre duas estradas. Normalmente possui o 

mesmo tipo de pavimento das estradas e apresenta-se com ou sem demarcações 

geométricas, dependendo do seu nível de importância para circulação rodoviária. 

 Pavimento: Superfície estável, ou semiestável, da faixa de rodagem. O pavimento 

pode ser de cascalho, de madeira (réguas ou blocos), de pedra (paralelepípedos, 

cubos, etc.), ou de aglomerados betuminosos. 

 Berma: Superfície longitudinal estabilizada que se apresenta normalmente nivelada 

com a plataforma de circulação. Varia de largura e pode, ou não, ser construída com 

o mesmo material da plataforma de circulação. Geralmente são vistas como um 

recurso de segurança em circunstâncias excecionais, disponibilizando espaço para 

que automóveis com problemas técnicos parem sem obstruir a faixa de circulação. 
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 Dispositivos de drenagem: Elementos que surgem no limite da plataforma de 

circulação com a função de coletar e direcionar as águas pluviais para longe da 

estrada (coletores, passagens hidráulicas, valetas, aquedutos e sumidouros). 

Apresentam-se geralmente em betão ou pedra. 

 Sinalização: Fornece informações para os utilizadores da estrada sobre a sua 

identificação, localização, direção, distância, avisos e normas. Outros tipos de 

sinalética pública fornecem informações, orientações e sugestões ao utilizador. Pode 

apresentar-se como sinalética de formato vertical ou horizontal. 

 Elementos de segurança: Destinam-se a proteger o veículo e os seus utilizadores de 

uma situação perigosa, como é o caso das guardas de segurança metálicas, em 

betão e madeira, e de muros ou vedações com a mesma função. Em estradas 

antigas também são visíveis marcos de delimitação, balizagem e proteção. 

 Muros e taludes: Estruturas associadas à estrada cuja função é normalmente conter 

os desníveis do solo entre a plataforma de circulação e os terrenos adjacentes. 

 Obras de arte: Pontes e túneis integrantes da plataforma de circulação. 

 Vegetação: Elementos vegetais notáveis que podem apresentar-se isolados, em 

maciços, ou em alinhamento, o qual se caracteriza pela sua plantação paralela à 

estrada e, geralmente, por criar um padrão ou espaçamento formal e ritmado entre 

os exemplares vegetais. A vegetação também pode surgir plantada em trincheiras, 

que são áreas entre a plataforma de circulação e o passeio ou zonas de paragem. 

 Património construído pertencente ao domínio rodoviário: 

 Equipamentos: Podem incluir prédios administrativos (muitas vezes associados à 

estrada), estruturas de manutenção (como por exemplo abrigos, casas de guarda de 

material ou casas de cantoneiros) ou estruturas de serviços (parques de 

estacionamento, paragens de autocarro, etc.). 

 Espaços de lazer: Podem incluir áreas de repouso, parques de merendas, 

miradouros ou serviços de informações. Algumas destes espaços podem ainda 

conter instalações sanitárias. 

 
De referir que as definições dos elementos apresentadas anteriormente podem não ser 

consensuais, pelo que não se pretende impor qualquer das definições adotadas sobre outras 

que possam eventualmente existir. O objetivo passa apenas pela definição de uma linguagem 

padrão que melhor se adapte a este processo de análise e ao tema desta dissertação em geral, 

de forma a tornar mais fácil a absorção dos conteúdos apresentados. 
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3.1 Definição de Recuperação 

Tendo por objetivo entender o modo como foram intervencionadas as estradas em 

estudo, propõe-se a utilização do termo “Recuperação”, aplicado às Estradas Património, de 

acordo com as estratégias de intervenção definidas por Marriott (2010: 69-72) sobre as Historic 

Roads. Assim, por Recuperação de Estradas Património deve entender-se a execução de 

intervenções de Preservação, Restauro, Reconstrução e Reabilitação, sendo que a opção do 

tipo de intervenção a aplicar dependerá do estado de conservação da estrutura ou elemento a 

recuperar. Neste seguimento, importa apresentar cada uma destas estratégias: 

a) Preservação – aplica-se a elementos que se encontram em grande parte intactos e 

refletem períodos de interesse significante da estrada e do local. Esta estratégia aplica-

se em estradas e respetivos recursos que mantenham o seu projeto e traçado original e 

em que os materiais originais se encontram em boas condições. As atividades e ações 

associadas a esta estratégia passam em grande parte por trabalhos de manutenção e 

cuidados. 

b) Restauro – aplica-se a elementos que conservam características e componentes 

significativos de períodos de importância da estrada e do local, mas que exigem algum 

reparo ou alteração, ou nos casos em que houve uma perda/adição de características 

posteriormente à sua construção original que não são consideradas características de 

contribuição ou que não se enquadram no caráter da estrada. As atividades e ações 

associadas ao restauro focam-se na manutenção das características históricas da 

estrada intactas, pela reposição de elementos e/ou características perdidas, e pela 

remoção de características inadequadas. 

c) Reconstrução – aplica-se a características da estrada que se encontrem num estado 

impossível de reparar ou que tenham sido perdidas com o passar do tempo. As 

atividades e ações associadas à estratégia de reconstrução passam em grande parte 

pela recriação de elementos, materiais e características de acordo com o projeto original 

da estrada. 

d) Reabilitação – aplica-se a elementos que se encontram em grande parte intactos e 

refletem períodos de importância da estrada e do local e que exigem algum reparo ou 

alteração ou a elementos que necessitem de uma adaptação a novos usos, funções ou 

necessidades. As atividades e ações associadas à estratégia de reabilitação focam-se 

na manutenção, cuidados e numa sensível substituição, alteração ou criação de 

elementos. 
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3.2 Estrada Nacional 2 (Portugal) 

 
Figura 25 Estrada Nacional n.º: 2: Almodôvar - S. Brás de Alportel (Fonte: Estradas de Portugal, S.A.). 

3.2.1 Enquadramento e metodologia 

A Estrada Nacional n.º: 2, construída a partir dos anos 30, foi para gerações anteriores a 

principal ligação ao Algarve, desenvolvendo-se ao longo de um eixo praticamente central de 

Norte a Sul do País. Esta via constitui um marco na história da comunicação, permitindo a 

ligação de Chaves a Faro, e é atualmente a única Estrada Património intervencionada e 

classificada nas suas três vertentes conceptuais – panorâmica, interesse histórico e rota 

turístico-patrimonial (Melo 2003: 12). 

A intervenção no lanço entre Almodôvar e S. Brás de Alportel, efetuada no âmbito do 

projeto Estradas Património, permitiu planear e executar uma obra com significativa extensão 

(55Km), intervindo não só na estrada, onde se pretendeu promover uma atuação de forma 

integrada de forma a manter as garantias de funcionalidade, segurança e economia de todos os 

seus domínios; como também no seu espaço marginal onde foram executadas intervenções em 

todos os elementos e equipamentos adjacentes à plataforma de circulação, procurando-se a 

manutenção das características, materiais e técnicas de construção existentes, numa perspetiva 

de durabilidade, economia e readaptação dos usos da estrada aos novos tempos (Melo 2003: 

12). 

Como resultado da intervenção oferece-se ao utilizador uma outra alternativa de 

percurso, melhorada no conforto de rolamento e associada a possibilidades de usufruto dos 

valores que o património rodoviário tem a oferecer. 
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3.2.2 Análise do património rodoviário 

Tabela 1 Análise do património rodoviário na E.N. 2 (Portugal). 

Estrutura Elemento Estratégias de intervenção aplicadas 
  

Estrada 

Plataforma de circulação Preservação do traçado longitudinal e transversal da estrada. 

Interseções Reabilitação geométrica das interseções mais importantes. 

Pavimento 
Restauro através da correção das deformações mais acentuadas e 
da reposição das condições de impermeabilização, atrito e conforto 
de rolamento. 

Bermas Preservação e restauro do intradorso das curvas em pedra e 
enchimento lateral com materiais naturais. 

Dispositivos de drenagem 
Preservação dos elementos existentes e sem deformações. 

Reabilitação dos elementos deformados ou danificados e aplicação 
de novos dispositivos onde se afigurava necessário. 

  

Sinalização 
vertical 

Perigo e regulamentação Reabilitação através da aplicação de sinalização metálica e de dar 
cumprimento às disposições do RST. 

Indicação 

Preservação, restauro e reconstrução de alguns elementos de 
acordo com os critérios da época de construção da estrada (altura 
de colocação e manutenção das distâncias quilométricas). 

Reabilitação através da aplicação de sinalização metálica. 

Turístico cultural Reabilitação através da aplicação de sinalética personalizada. 
  

Sinalização 
horizontal 

Traçado Preservação das linhas através da aplicação de nova pintura. 

Interseções Reabilitação geométrica de acordo com a estrutura da interseção. 
  

Elementos de 
segurança 

Guiamento e balizagem Preservação e restauro de grande parte dos elementos. 

Guardas de segurança 

Preservação e restauro das guardas e barreiras que se encontram 
em espaços que se afigurem seguros, removendo-se as restantes 
para serem reposicionadas em locais necessários e reutilizadas 
como materiais da mesma natureza e forma dos existentes. 

Reabilitação através da aplicação de guardas metálicas em grande 
parte do traçado. 

  

Muros e 
taludes 

Taludes 
Preservação de grande parte dos taludes existentes. 

Reabilitação de taludes instáveis através do seu reperfilamento. 

Muros Preservação dos elementos existentes. 
  

Obras de arte Pontes e pontões 
Preservação através da picagem de rebocos deteriorados e 
execução de pinturas como acabamento. 

  

Vegetação  
Preservação do estrato vegetal através da execução de podas de 
elevação da copa onde necessário e abate de espécies invasoras 
e/ou atacadas por pragas e doenças. 
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Figura 26 Intradorso das curvas em pedra da região 
(Fonte: Estradas de Portugal, S.A.). 

 
Figura 27 Interseções mais importantes reabilitadas 
(Fonte: Estradas de Portugal, S.A.). 

 

 
Figura 28 Sinalização vertical 
reabilitada (Fonte: 
http://www.panoramio.com). 

 
Figura 29 Preservação de alguma sinalética 
de indicação (Fonte: Estradas de Portugal, 
S.A.). 

 
Figura 30 Restauro de alguma sinalética 
de indicação (Fonte: Estradas de Portugal, 
S.A.). 

 

 
Figura 31 Introdução de 
sinalização turístico cultural 
(Fonte: Estradas de Portugal, 
S.A.). 

 
Figura 32 Preservação e restauro de 
elementos de guiamento e balizagem 
(Fonte: Estradas de Portugal, S.A.). 

 
Figura 33 Elementos de segurança preservados 
(Fonte: Estradas de Portugal, S.A.). 
 

 

 
Figura 34 Preservação e restauro das guardas de segurança 
(Fonte: http://www.panoramio.com). 

 
Figura 35 Preservação da ponte sobre a Ribeira do 
Vascão (Fonte: http://www.panoramio.com). 
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3.2.3 Análise do património construído pertencente ao domínio rodoviário 

Tabela 2 Análise do património construído pertencente ao domínio rodoviário na E.N. 2 (Portugal). 

Estrutura Elemento Estratégias de intervenção aplicadas 

  

Equipamentos 

Casas de cantoneiro 

Preservação das fachadas e estruturas agregadas através da 
execução de intervenções mínimas como rebocos e pinturas. 

Reabilitação das funções dos edifícios como são os casos da Casa 
de Cantoneiros de Cavalos e de Vale Maria Dias que passaram a 
desempenhar funções de casa de montanha. 

Paragens de autocarros 
Preservação de alguns equipamentos através da execução de 
intervenções mínimas de construção civil. 

  

Espaços de 
lazer 

Áreas de repouso 
Reabilitação através da construção de um conjunto de áreas de 
repouso, respetivos acessos e zonas de lazer, incluindo todos os 
equipamentos (ex.: bancos, mesas, recetáculos de lixo, etc.). 

Parques de merendas 
Preservação através da execução de intervenções mínimas de 
construção civil. 

Miradouro 

Preservação e restauro dos elementos construídos através da 
lavagem a jato de água e reposição de materiais danificados. 

Reabilitação do espaço com a implantação de bancos e 
recetáculos de lixo, e a execução de paredes de alvenaria com 
acabamentos em material idêntico ao existente. 

 

 
Figura 36 Casa de cantoneiros reabilitada para a função de 
casa de montanha (Fonte: Estradas de Portugal, S.A.). 

 
Figura 37 Reabilitação de áreas de repouso (Fonte: Estradas 
de Portugal, S.A.). 

 

 
Figura 38 Reabilitação de área de repouso e parque de 
estacionamento (Fonte: Estradas de Portugal, S.A.). 

 
Figura 39 Miradouro após intervenção (Fonte: Estradas de 
Portugal, S.A.). 
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3.3 A-369 (Andalucía, Espanha) 

 
Figura 40 A-369: Ronda - Gaucín (Fonte: http://maps.google.pt). 

3.3.1 Enquadramento e metodologia 

A Sul de Ronda, estão localizados os vales do Genal e do Guadiaro, a região mais 

ocidental da província de Málaga. Partindo de Ronda pela estrada velha até Algeciras (A-369), 

começa uma descida sinuosa através do sopé da Serra de Ronda, dos vales situados entre as 

Serras de Hacho, Líbar e Bermeja, passando pelas localidades de Atajate, Benadalid, Algatocín 

e Gaucin, alcançando depois a costa mediterrânica e o Campo de Gibraltar. 

A A-369 trata-se de uma Carretera Paisagística implantada a meia encosta e cuja 

diversidade da paisagem reside na variabilidade do relevo e nas transições da vegetação. A área 

onde esta se insere tem um alto valor histórico e cultural, sendo que um dos principais recursos 

paisagísticos é, sem dúvida, a dispersão de pequenas aldeias, escondidas e integradas nas 

encostas, com casas brancas e ruas estreitas (Rodríguez 2006: 19). 

O acondicionamento de aproximadamente 35Km da antiga estrada A-369, entre Ronda e 

Gaucín, deu-se com o objetivo de a dotar de condições geométricas que permitissem a 

circulação de veículos em condições de conforto e segurança, através da retificação e do 

alargamento da plataforma. A caracterização territorial da envolvente da A-369 e o excecional 

valor paisagístico e natural afetado pelas obras de beneficiação levou a que fossem aplicados 

rigorosos critérios no projeto de intervenção de forma a ajustar os parâmetros técnicos do 

traçado, em planta e em alçado, a mitigar os impactes ambientais, e a permitir a incorporação de 

medidas de integração da estrada na paisagem (Rodríguez 2006: 19-20). 
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3.3.2 Análise do património rodoviário 

Tabela 3 Análise do património rodoviário na A-369 (Andalucía, Espanha). 

Estrutura Elemento Estratégias de intervenção aplicadas 
  

Estrada 

Plataforma de circulação 
Reabilitação e ampliação do traçado longitudinal e transversal da 
estrada, dos raios de curva, pendentes máximas e velocidade de 
circulação de acordo com a tipologia da estrada a recuperar. 

Interseções Reabilitação através da inclusão de faixas de espera e da 
ampliação das interseções mais importantes. 

Pavimento Reabilitação através da implantação total de um novo pavimento. 

Bermas Reabilitação através da aplicação de bermas de pequena 
dimensão como extensão da plataforma de circulação. 

Dispositivos de drenagem 

Reabilitação através da aplicação elementos usando materiais do 
local (em alvenaria de pedra ou técnicas integradas na envolvente). 

Preservação de elementos do projeto original e de valor estético e 
cultural. 

  

Sinalização 
vertical 

Perigo e regulamentação 
Reabilitação através da aplicação de sinalização metálica e 
redução da sua proliferação. 

Indicação 
Reabilitação através da aplicação de sinalização metálica e 
redução da sua proliferação. 

Restauro dos marcos quilométricos em alvenaria. 

Turístico cultural Reabilitação através da aplicação de elementos personalizados. 
  

Sinalização 
horizontal 

Traçado 
Reabilitação através da colocação de guias sonoras e da 
supressão da linha central excetuando nas áreas de interseção. 

Interseções Reabilitação geométrica de acordo com a estrutura da interseção. 
  

Elementos de 
segurança 

Guiamento e balizagem Reabilitação através da aplicação de elementos em plástico. 

Guardas de segurança 

Preservação e Restauro das guardas de contenção rígida 
existentes do projeto original. 

Reabilitação através da aplicação de barreiras de contenção rígida 
com materiais do local (em alvenaria ou técnicas integradas na 
envolvente próxima), e guardas em madeira tratada com reforço em 
aço para garantir os níveis de segurança rodoviária necessários. 

  

Muros e 
taludes 

Taludes 
Reabilitação através da execução de cortes devido à ampliação da 
plataforma de circulação. 

Muros 
Reabilitação através da construção de muros adequados às 
alterações da plataforma de circulação e dos taludes, com materiais 
do local (em alvenaria ou técnicas integradas na envolvente). 

  

Vegetação  

Reabilitação através da execução de plantações em função da 
densidade e da tipologia de cobertura vegetal envolventes utilizando 
espécies vegetais de pequeno porte (até 40-60cm) adaptadas ao 
meio e que se desenvolvam plenamente num período de dois anos. 
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Figura 41 Plataforma de circulação ampliada e supressão da linha central em quase todo o 
troço (Fonte: http://maps.google.pt). 

 
Figura 42 Valetas de 
drenagem adotadas (Fonte: 
Andalucía 2008b: 21). 

 

 
Figura 43 Caixa coletora 
mantida do projeto original 
(Fonte: http://maps.google.pt). 

 
Figura 44 Sinalética de 
código adotada (Fonte: 
http://maps.google.pt). 

 
Figura 45 Sinalética de 
orientação adotada (Fonte: 
http://maps.google.pt). 

 
Figura 46 Sinalética turístico-
cultural personalizada (Fonte: 
http://titulaciongeografia-
sevilla.es). 

 

 
Figura 47 Interseção com aplicação de faixas de espera 
definidas através de sinalização horizontal 
(Fonte: http://maps.google.pt). 

 
Figura 48 Muro de contenção após alargamento da plataforma 
de circulação (Fonte: Andalucía 2008b: 17). 

 

 
Figura 49 Guardas de segurança em madeira 
(Fonte: http://titulaciongeografia-sevilla.es). 

 
Figura 50 Guardas de contenção rígida preservadas 
(Fonte: http://maps.google.pt). 
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3.3.3 Análise do património construído pertencente ao domínio rodoviário 

Tabela 4 Análise do património construído pertencente ao domínio rodoviário na A-369 (Andalucía, Espanha). 

Estrutura Elemento Estratégias de intervenção aplicadas 

  

Espaços de 
lazer 

Miradouros e áreas de 
repouso 

Reabilitação através da construção de nove miradouros colocados 
estrategicamente de acordo com a paisagem, respetivos acessos, 
áreas de estacionamento e zonas de lazer com elementos 
ornamentais e vegetais singulares e equipamentos como bancos, 
mesas, recetáculos de lixo, painéis interpretativos em azulejo e 
informações sobre o local. Os materiais aplicados nas construções 
vão de encontro aos materiais do local. 

 

 
Figura 51 Acesso a um miradouro e respetiva área 
de repouso (Fonte: Andalucía 2008a: 432). 

 
Figura 52 Área de repouso associada a miradouro com equipamentos 
de lazer e novas plantações de árvores. Separação da plataforma de 
circulação efetuada através de trincheira (Fonte: Andalucía 2007: 17). 

 

 
Figura 53 Painel em azulejo com informações sobre a paisagem observável através do miradouro 
(Fonte: Andalucía 2007: 17) 
 

 
Figura 54 Equipamentos instalados nos miradouros 
(Fonte: Andalucía 2008b: 21). 

 
Figura 55 Instalação de espaços ajardinados nas áreas de repouso 
e miradouros (Fonte: Andalucía 2007: 25). 
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3.4 National Tourist Route Geiranger–Trollstigen (Noruega) 

 
Figura 56 National Tourist Route Geiranger–Trollstigen (Fonte: http://www.geolocation.ws). 

3.4.1 Enquadramento e metodologia 

A National Tourist Route Geiranger-Trollstigen tem uma extensão total de 106Km e 

estende-se desde Langevatn, no planalto de Strynefjell, até à ponte de Sogge no vale de 

Romsdalen, incluindo ainda uma travessia de ferry entre Eidsdal e Linge. 

A estrada histórica de Trollstigen, definidora de um dos troços da National Tourist Route 

Geiranger-Trollstigen, foi inaugurada em 1936 e possui onze famosas curvas fechadas. Em 2005 

o Geirangerfjord, área natural onde esta estrada se insere, foi incluído na lista do Património 

Mundial da UNESCO. 

Atualmente a National Tourist Route Geiranger-Trollstigen, após ter sido alvo de uma 

reabilitação em toda a sua extensão, apresenta-se com uma linguagem contemporânea, através 

de um perfil de arquitetura consistente aplicado em todos os edifícios, trilhos e plataformas de 

observação (miradouros) disponíveis para usufruto do utilizador. A implantação de vários 

espaços de repouso, lazer e serviço ao longo da estrada, aumentou a capacidade de resposta 

do espaço às épocas altas de turismo. Destes espaços destacam-se o Linge Ferry Quay, 

infraestrutura que permite a ligação de ferry para Eidsdal, e as plataformas de observação 

(miradouros) de Ørnesvingen, Flydalsjuvet Gorge, Gudbrandsjuvet Gorge e Trollstigen. 

A National Tourist Route Geiranger-Trollstigen trata-se assim de uma experiência de 

condução e de lazer excecional ao longo de um troço rico em tradição e através de paisagens 

espetaculares, selvagens, maravilhosas e vibrantes por entre montes e vales verdejantes. 
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3.4.2 Análise do património rodoviário 

Tabela 5 Análise do património rodoviário na National Tourist Route Geiranger–Trollstigen (Noruega). 

Estrutura Elemento Estratégias de intervenção aplicadas 
  

Estrada 

Plataforma de circulação Preservação do traçado longitudinal e transversal da estrada. 

Interseções Preservação da estrutura geométrica. 

Pavimento Preservação aplicando uma nova camada de desgaste. 

Bermas Preservação das tipologias e elementos existentes. 

Dispositivos de drenagem Preservação dos elementos existentes. 
  

Sinalização 
vertical 

Perigo e regulamentação Reabilitação através da aplicação de sinalização metálica. 

Indicação Reabilitação através da aplicação de sinalização metálica. 

Turístico cultural Reabilitação através da aplicação de elementos personalizados. 
  

Sinalização 
horizontal 

Traçado Preservação das linhas de berma e da linha central (onde esta está 
presente) através da aplicação de nova pintura. 

Interseções Preservação da estrutura geométrica e aplicação de nova pintura. 
  

Elementos de 
segurança 

Guiamento e balizagem 
Preservação dos elementos existentes. 

Reabilitação de alguns troços da estrada com a colocação de 
elementos da mesma tipologia dos existentes. 

Guardas de segurança 

Preservação das guardas de contenção rígida em alvenaria e betão 
existentes bem como dos gradeamentos nessas inseridos e que se 
encontram em espaços que se afigurem seguros. 

Reabilitação de alguns troços através da aplicação de guardas 
metálicas, guardas de contenção rígida em betão. 

  

Muros e 
taludes 

Taludes 
Preservação de grande parte dos taludes existentes. 

Reabilitação de taludes instáveis através do seu reperfilamento e 
aplicação de técnicas de estabilização. 

Muros 
Preservação dos elementos existentes. 

Reabilitação de alguns taludes instáveis através da construção de 
muros de suporte em alvenaria e materiais do local. 

  

Obras de Arte 
Pontes e pontões 

Preservação dos elementos existentes. 

Reabilitação dos níveis de segurança através do reforço dos 
elementos de segurança. 

Túneis Preservação dos elementos existentes. 
  

Vegetação  
Preservação do estrato vegetal existente. 

Reabilitação do coberto vegetal de alguns taludes através da 
plantação espécies arbóreas e arbustivas. 
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Figura 57 Preservação dos muros de suporte existentes 
(Fonte: http://maps.google.pt). 

 
Figura 58 Preservação da estrutura geométrica das 
interseções e da arborização adjacente à estrada (Fonte: 
http://maps.google.pt). 

 

 
Figura 59 Aplicação de barreiras de 
contenção rígida idênticas às existentes 
(Fonte: http://maps.google.pt). 
 

 
Figura 60 Aplicação de guardas de 
segurança em betão 
(Fonte: http://maps.google.pt). 

 
Figura 61 Preservação de guardas de 
contenção rígida existente (Fonte: 
http://maps.google.pt). 

 
Figura 62 Sinalização de 
regulamentação adotada 
(Fonte: http://maps.google.pt). 

 
Figura 63 Sinalização 
turístico-cultural adotada 
(Fonte: http://maps.google.pt). 

 
Figura 64 Aplicação de técnicas de estabilização em taludes 
(Fonte: http://maps.google.pt). 

 

 
Figura 65 Preservação de características do túnel 
(Fonte: http://maps.google.pt). 

 
Figura 66 Preservação da arborização existente na estrada 
(Fonte: http://maps.google.pt). 
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3.4.3 Análise do património construído pertencente ao domínio rodoviário 

Tabela 6 Análise do património construído pertencente ao domínio rodoviário na National Tourist Route Geiranger–Trollstigen. 

Estrutura Elemento Estratégias de intervenção aplicadas 

  

Equipamentos 

Serviços 
Reabilitação de toda estrada através da disponibilização de 
serviços como restaurantes/cafés, casas de banho e postos de 
informação, de arquitetura contemporânea. 

Parques de 
estacionamento 

Reabilitação de toda estrada através da construção de vários 
parques de estacionamento para lidar com o tráfego das épocas 
altas de afluência e de alguns estacionamentos noturnos destinados 
a veículos de passeio. 

Paragens de autocarros 
Preservação através da execução de intervenções mínimas de 
construção civil. 

  

Espaços de 
lazer 

Áreas de repouso 
Reabilitação e construção de várias áreas de repouso equipadas 
com bancos e com acesso localizações únicas, garantindo uma boa 
interação entre pessoas com mobilidade reduzida e a paisagem. 

Parques de merendas 
Reabilitação de toda estrada através da disponibilização de zonas 
de refeição e espaços para acender fogueiras, equipadas com 
bancos, mesas, recetáculos de lixo, casas de banho, etc.. 

Miradouros 
Reabilitação de toda estrada através da construção de miradouros 
de contemplação da paisagem, de arquitetura contemporânea, 
sendo alguns associados a equipamentos de serviços. 

 

 
Figura 67 Área de repouso, parque de estacionamento e 
equipamentos de serviços – Flydalsjuvet Gorge 
(Fonte: Jarle Wæhler / Statens vegvesen; 3rw). 

 
Figura 68 Miradouro – Ørnesvingen 
(Fonte: Jarle Wæhler / Statens vegvesen; 3rw). 

 

 
Figura 69 Área de repouso e miradouro – Gudbrandsjuvet 
Gorge (Fonte: Roger Ellingsen / Statens vegvesen; JSA). 

 
Figura 70 Área de repouso, equipamentos de serviço e 
miradouro – Trollstigen (Fonte: Jarle Wæhler / Statens 
vegvesen; Reiulf Ramstad Arkitekter). 
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3.5 Notas conclusivas 

Através da análise efetuada aos casos de estudo é possível reconhecer que a 

abordagem às estradas de valor patrimonial não se dá através de um método idêntico e 

padronizado, antes pelo contrário. De facto, é possível concluir que os programas e as 

estratégias de intervenção aplicadas, ainda que possuam o objetivo comum de valorizar e 

promover este tipo de infraestruturas, desenrolam-se de forma diferente e sempre direcionadas 

para um objetivo chave que se entende como variável. 

No caso da E.N.2 em Portugal, designada pela E.P. como uma Estrada Património de 

caráter histórico, panorâmico e turístico, é observável que as estratégias de intervenção 

aplicadas foram direcionadas para afirmar esse mesmo caráter. Através de ações de 

preservação, restauro e reconstrução foi possível conservar grande parte dos valores históricos 

e patrimoniais da estrada com sucesso. As ações de reabilitação aplicadas, foram quase todas 

direcionadas para estruturas e elementos de segurança de forma a cumprir com normas em 

vigor. No entanto, e voltando ao caráter definido pela E.P. para esta estrada, pensa-se que a 

intervenção efetuada não obteve sucesso no que diz respeito ao caráter turístico da E.N.2. O 

mercado do turismo apresenta-se cada vez mais exigente a nível de qualidade e variedade, e 

neste contexto entende-se que as estratégias de intervenção aplicadas aos elementos passíveis 

de interesse turístico da E.N.2 não conseguiram cumprir satisfatoriamente essas exigências. 

Em relação à A-369 (Andalucía, Espanha) é possível observar um elevado enfoque na 

promoção da paisagem mas, ao mesmo tempo, apresenta um reduzido interesse pelo património 

rodoviário existente e pelo traçado original. De facto, a análise efetuada à A-369 demonstra um 

elevado número de ações de reabilitação aplicadas na maioria dos seus elementos, concluindo-

se que esta intervenção, de forma insensível, não preservou quase nenhuma das características 

da estrada original, apresentando-se quase como uma nova construção. O valor deste caso de 

estudo mantem-se elevado, sendo absorvido como um exemplo negativo. 

Por fim, a National Tourist Route Geiranger–Trollstigen (Noruega) apresenta um ótimo 

conjunto de estratégias de intervenção onde as ações de preservação dominam o setor do 

património rodoviário e as de reabilitação dominam o setor do património construído pertencente 

ao domínio da estrada. O resultado obtido foi o de uma estrada que conserva todos os seus 

valores históricos, culturais e paisagísticos e, ao mesmo tempo, consegue oferecer um sistema 

de serviços que atrai o mercado do turismo de natureza, promovendo não só o valor patrimonial 

da estrada mas também da sua paisagem. Observa-se ainda que é possível conciliar a 

preservação e a reabilitação desde que seja executada com sensibilidade e conhecimento. 
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4 Estratégias a aplicar nas Estradas Património em Portugal 

Depois de analisadas as estratégias de intervenção aplicadas nos casos de estudo, é 

possível obter um conjunto de linhas de ação que se consideram mais adequadas de aplicar ao 

património rodoviário e ao património construído pertencente ao domínio rodoviário das Estradas 

Património, desenvolvendo-se assim uma base para se elaborar um programa de recuperação. 

4.1 Património Rodoviário 
Tabela 7 Estratégias de intervenção – Património rodoviário. 

Estrutura Elemento Estratégias de intervenção aplicadas9 
  

Estrada 

Plataforma de circulação Preservação do traçado longitudinal e transversal da estrada. 

Interseções 
Preservação ou restauro dos elementos do projeto original. 
Reabilitação das interseções degradadas ou desenquadradas do 
projeto original, de acordo com o mesmo. 

Pavimento Preservação ou restauro das características existentes. 

Bermas 

Preservação ou restauro dos elementos do projeto original ou que 
se enquadrem no mesmo. 
Reabilitação das guias de remate de pavimento e das bermas 
desenquadradas do projeto original. 

Dispositivos de drenagem 
Preservação ou restauro dos dispositivos de drenagem do projeto 
original. 
Reabilitação dos dispositivos desenquadrados do projeto original 

  

Sinalização 
vertical 

Perigo e regulamentação Preservação, restauro ou reconstrução da sinalização vertical, 
em betão, do projeto original. 

Indicação 
Preservação, restauro ou reconstrução da sinalização vertical, 
em betão, do projeto original. 

Turístico cultural Preservação, restauro ou reconstrução da sinalização vertical, 
em betão, do projeto original. 

  

Sinalização 
horizontal 

Traçado Restauro das marcas rodoviárias indispensáveis. 

Interseções 
Restauro das marcas rodoviárias existentes ou reabilitação das 
mesmas caso ocorram alterações na estrutura geométrica das 
interseções. 

  

Elementos de 
segurança 

Guiamento e balizagem Preservação, restauro ou reconstrução dos elementos em pedra. 

Guardas de segurança 
Preservação, restauro ou reconstrução das guardas de 
segurança em betão e em rede. 

  

Muros e 
taludes 

Taludes 
Preservação dos taludes existentes. 
Reabilitação de taludes instáveis através do seu reperfilamento e 
aplicação de técnicas de estabilização. 

Muros 

Preservação, restauro ou reconstrução dos muros de suporte ou 
de espera existentes. 
Reabilitação através da construção de muros de suporte usando 
materiais do local e técnicas integradas na envolvente próxima. 

  

                                                      
9 Estratégias definidas, e já referenciadas nesta dissertação (página 29), por Marriott (2010: 69-72) sobre as Historic Roads – 
Preservação, Restauro, Reconstrução e Reabilitação. 
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Obras de Arte 

Pontes e pontões 

Preservação ou restauro dos elementos existentes. 

Reconstrução ou Reabilitação, apenas por motivos de segurança, 
através de intervenções que respeitem as características originais 
dos elementos. 

Túneis 

Preservação ou restauro dos elementos existentes. 

Reconstrução ou Reabilitação, apenas por motivos de segurança, 
através de intervenções que respeitem as características originais 
dos elementos. 

  

Vegetação  
Preservação do estrato vegetal existente. 

Reabilitação do coberto vegetal, caso necessário, através da 
plantação espécies arbóreas e arbustivas. 

 

4.2 Património construído pertencente ao domínio rodoviário 
Tabela 8 Estratégias de intervenção – Património construído pertencente ao domínio rodoviário. 

Estrutura Elemento Estratégias de intervenção aplicadas10 

  

Equipamentos 

Serviços Reabilitação através da disponibilização de serviços como 
restaurantes/cafés, casas de banho e centros de informação. 

Casas de cantoneiro 

Preservação dos edifícios e estruturas anexas através da execução 
de intervenções mínimas como rebocos e pinturas. 

Reabilitação dos edifícios com a possibilidade de disponibilização 
de novas funções. 

Parques de 
estacionamento 

Preservação, restauro ou reconstrução dos espaços existentes. 

Reabilitação através da disponibilização de parques de 
estacionamento destinados a veículos de passeio. 

Paragens de autocarros 

Preservação através da execução de intervenções mínimas de 
construção civil. 

Reabilitação através da construção de novas paragens de 
autocarros mais ajustadas ao uso e com menor impacte/obstrução 
visual sobre a paisagem. 

  

Espaços de 
lazer 

Áreas de repouso 
Preservação, restauro ou reconstrução dos espaços existentes. 

Reabilitação através da construção de novas áreas de repouso de 
acordo com as características do projeto original. 

Parques de merendas 
Preservação, restauro ou reconstrução dos espaços existentes. 

Reabilitação através da construção de novas áreas de repouso de 
acordo com as características do projeto original. 

Miradouros 

Preservação, restauro ou reconstrução dos espaços existentes. 

Reabilitação através da disponibilização de equipamentos 
necessários ao bom funcionamento do espaço e através da 
construção de novas áreas de repouso de acordo com as 
características do projeto original ou introduzindo infraestruturas de 
arquitetura contemporânea.  

 
                                                      
10 Estratégias definidas, e já referenciadas nesta dissertação (página 29), por Marriott (2010: 69-72) sobre as Historic Roads – 
Preservação, Restauro, Reconstrução e Reabilitação. 
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5 Programa de recuperação de Estradas Património em Portugal 

As Estradas Património são estruturas que refletem as mudanças na cultura Portuguesa 

ao longo dos tempos. Exige-se então um profundo conhecimento dos objetivos e funções do 

projeto original da estrada bem como da sua integridade e caráter histórico o que permitirá uma 

orientação das decisões e dos objetivos a aplicar e a atingir numa intervenção à sua estrutura e 

aos seus elementos. 

Uma intervenção sensível no contexto das Estradas Património deverá assim ser o 

resultado de uma abordagem capaz de oferecer ao utilizador uma estrutura de transporte que, 

para além de cumprir com as exigências de circulação e segurança, preserve o seu caráter 

cultural, social e paisagístico dentro do possível. Tal intervenção implica, assim, o 

reconhecimento do património rodoviário, do património construído pertencente ao domínio 

rodoviário e da paisagem envolvente como elementos patrimoniais relevantes que justificam a 

sua divulgação e preservação. 

É também importante reconhecer que as Estradas Património têm evoluído ao longo dos 

anos, pelo que não podem ser encaradas como estruturas paradas no tempo. Estas estradas 

permitem múltiplos modos de viajar e devem continuar a permitir tal funcionalidade para todos os 

tipos de utilizador da via, incluindo peões de todas as idades e habilidades, ciclistas, condutores 

e passageiros. A intervenção sobre as Estrada Património deve por isso promover opções e 

estratégias de segurança que possam melhorar a segurança da estrada e ao mesmo tempo 

respeitar os objetivos e o conceito da recuperação do património e da paisagem, onde deve 

também ser compreendida a sua dupla função de corredor de transporte multimodal e de rota de 

importância histórica, paisagística e/ou cultural. As orientações das funções de uma Estrada 

Património abrangem características não só da estrutura rodoviária, mas também visuais, 

ecológicas e culturais. São também abrangidas as características da sua envolvente bem como 

a forma como estas afetam o seu caráter, uma vez que mantêm uma relação direta com a 

Estrada Património. 

O propósito deste capítulo é então o de delinear um programa de intervenção para as 

Estradas Património, o qual será obtido através do cruzamento das informações provenientes da 

revisão bibliográfica, da análise e síntese dos casos de estudo, e das condicionantes implícitas à 

intervenção sobre estas infraestruturas. Um conjunto de objetivos e métodos de atuação a 

aplicar nas diferentes zonas e elementos da Estrada Património deverão ser obtidos, os quais 

serão a base de informação que sustentará as propostas normativas e desenhadas do caderno 

de encargos para a recuperação de Estradas Património. 
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5.1 Objetivos gerais para a recuperação de Estradas Património 

A E.P. - Estradas de Portugal S.A., define que, de um modo geral, as intervenções a 

realizar nas estradas envolvidas no programa Estrada Património “deverão pautar-se por tudo o 

que seja mexer o menos possível nas condições físicas (traçado) prevalecentes na estrada, 

privilegiar a recuperação do património rodoviário e a reposição de algumas condições de 

conforto e segurança para a circulação” (Graça e Vasconcelos 2005: 18). No entanto, pensa-se 

que tais objetivos devem ser mais concretos e abranger os vários cenários possíveis de ocorrer. 

 O manual para a recuperação de Estradas Património apresenta assim, neste programa 

de intervenção, um conjunto de objetivos e princípios gerais destinados ao desenvolvimento de 

métodos e soluções de recuperação do património rodoviário, do património construído 

pertencente ao domínio rodoviário e da paisagem que os envolve, e que são os seguintes: 

 As intervenções de recuperação a aplicar nas Estradas Património devem definir-se de 

acordo com o estado de conservação da estrutura rodoviária e dos elementos que a 

constituem, privilegiando a preservação das condições e características originais do 

património existente bem como da sua paisagem; 

 Nos casos em que a estrada ou os seus elementos precisem de ser adaptados ou 

alterados para acomodar o uso e as necessidades contemporâneas, as intervenções de 

recuperação devem ser realizadas com sensibilidade profunda sobre a história da 

estrada, o seu contexto e a sua paisagem; 

 A recuperação de Estradas Património deve ser efetuada com a finalidade de satisfazer 

as necessidades de todos os seus utilizadores, pelo que devem ser 

disponibilizadas/restituídas as condições de conforto e segurança de acordo com as 

políticas e normas em vigor; 

 A recuperação deve ainda direcionar-se para promoção de oportunidades de turismo e 

de desenvolvimento económico, através da disponibilização dos recursos e valores 

patrimoniais e paisagísticos presentes nos âmbitos territoriais de todas as regiões que 

suportam as Estradas Património; 

 Os recursos e valores patrimoniais e paisagísticos anteriormente referenciados devem 

também funcionar como recursos didáticos e orientadores na compreensão de fatores, 

processos e formas identificadas no território que os envolve; 

Para que estes objetivos e princípios gerais sejam cumpridos com sucesso, torna-se 

ainda necessário reconhecer quais as condicionantes possíveis de interferir num processo de 

recuperação de Estradas Património. 
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5.2 Condicionantes 

5.2.1 Património 

Ao longo dos tempos, muitos e variados elementos com funções específicas e 

direcionadas para o bom funcionamento das estradas foram sendo construídos com a evolução 

rodoviária, possuindo hoje valor patrimonial. São exemplo: pontes, miradouros, árvores 

alinhadas próximo das bermas, sendo elementos que possuíam objetivos próprios, fossem eles 

estruturais ou elementos suplementares da estrada. A mesma evolução rodoviária trouxe em 

contrapartida a perda de funcionalidade e de sentido de muitos desses mesmos elementos 

patrimoniais associados às estradas. Situações de conflito, de segurança e de modernização 

levaram à execução de intervenções de destruição e substituição desses elementos patrimoniais 

por elementos adaptados às políticas, normas e usos atuais das estradas, sobrepondo-se à 

sensibilidade de conservação necessária à sua preservação. 

Juntamente com a evolução rodoviária e a perda de funcionalidade de certos elementos 

patrimoniais surgem também os problemas associados ao isolamento, o que favorece a sua 

degradação, aspeto muito observável nas estradas antigas, como são exemplo os fontanários. E 

se o isolamento pode resultar numa mais acentuada degradação dos elementos patrimoniais, 

também o excesso de carga pode trazer as mesmas consequências. Uma vez que as estradas 

facilitam o acesso do utilizador a este tipo de elementos patrimoniais, é necessário planear e 

ajustar essa interação. A fragilidade e a capacidade de carga destes elementos juntamente com 

a maturidade cívica dos utilizadores envolvidos devem ser analisadas e subordinas a regras para 

que o seu usufruto não se transforme numa ação de delapidação. A própria Carta de Lausanne 

refere no seu artigo 7º que esta é uma ação importante para a consciencialização da 

necessidade de preservação. 

 

 
Figura 71 Alminhas em situação de isolamento e degradação, E.R.304 (Fonte: Autor). 
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Proximamente às estradas, e uma vez que algumas destas foram implantadas sobre 

percursos imemoráveis, surgem também elementos arqueológicos alheios à sua estrutura e 

funcionamento, produto de relações espaciais antigas. Em relação ao património arqueológico, o 

estudo do Património Cultural editado pela E.P. refere o caráter “invisível” dos elementos 

arqueológicos por se encontrarem no subsolo, cuja presença/existência só é notada através de 

vestígios à superfície (Ramos 2002: 12), sendo desvendados por vezes aquando a execução de 

intervenções de beneficiação nas estradas. 

No entanto, ainda que possa haver alguma vontade e sensibilidade para conservar estes 

elementos, surgem questões de outra ordem, como por exemplo a segurança rodoviária, ou 

opções de projeto que levam à sua destruição total ou parcial. A relação entre estes elementos, 

a estrada e a sua paisagem, também se apresenta muitas vezes desajustada, demonstrando 

uma possível falta de planeamento. Estas situações podem ser evitadas no desenvolvimento de 

projetos de recuperação de estradas através da análise, mitigação e prevenção dos impactes no 

património arqueológico, devendo esta tarefa ser da responsabilidade de profissionais da 

arqueologia. 

A arborização, assumida como património rodoviário, é outra preocupação a ter em 

conta na recuperação das Estradas Património. Em Portugal, como já foi referenciado, a relação 

entre a estrada e as árvores é já antiga, apresentando-se através de alinhamentos arbóreos de 

envergadura e antiguidade consideráveis. Mas isto não significa que todos os conjuntos arbóreos 

de interesse patrimonial sejam protegidos. A sensibilidade das intervenções na arborização 

existente nas áreas adjacentes às estradas apresenta-se por vezes escassa. A compactação 

normalmente provocada pela execução de obras de beneficiação prejudica frequentemente a 

parte radicular dos exemplares, promovendo o surgimento de problemas fitossanitários e de 

sustentação. Além disso, os mecanismos fisiológicos da árvore procuram reequilibrar a sua parte 

radicular com a aérea, reduzindo parte da sua copa o que afeta consideravelmente a sua 

estrutura bem como o seu porte (Watson 1998: 47; Watson 2006: 69-70). 

A execução de podas apresenta-se também ela insensível, sendo aplicadas de forma 

radical e sem demonstração de preocupação pela saúde da planta. Como resultado, este tipo de 

intervenção pode acarretar problemas de segurança ou de perda total do exemplar, seja devido 

à propagação de doenças provocadas por cortes incorretos, ou à proliferação de ramos de 

deficiente inserção e fragilidade mecânica no tronco e na copa (Martins 2008: 10-17). De forma 

sucinta, o abate ou a substituição da arborização são geralmente encarados com menor impacte 

do que em qualquer elemento patrimonial construído, e onde não é assimilado o longo tempo de 

crescimento necessário para uma árvore se apresentar visualmente interessante. 
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Neste contexto, é importante ter na memória o exemplo da Alemanha Federal e dos 

erros praticados na sua rede viária. Em 1972 estimou-se que o custo necessário para a 

recuperação ambiental da sua rede rodoviária ascenderia os trezentos mil milhões de marcos 

(Colomina 1998: 864). Este caso deve servir assim como exemplo para a sua não repetição. 

As tentativas de preservação e reintegração dos elementos patrimoniais existentes num 

novo contexto que não aquele que originou a sua existência cria, portanto, complexidades na 

sua abordagem. Nas mais recentes teorias de salvaguarda do património, e particularmente nos 

artigos 7º e 8º da Carta de Veneza, os elementos patrimoniais devem assumir-se perante o seu 

espaço envolvente como um conjunto, em que as particularidades estéticas e históricas comuns 

devem estar em interação, pelo que a sua deslocação para outros espaços não é aconselhável 

(Carta de Veneza 1964: 2). Esta interação é possível e deve ser ponderada e promovida na 

recuperação das Estradas Património, ainda que atualmente esteja longe de ser conseguida. 

 

 
Figura 72 Equipamentos de lazer degradados, miradouro da E.R.304 (Fonte: Autor) 

 
Figura 73 Podas radicais na arborização rodoviária, EN266 Trancoso-
Aguiar da Beira (Fonte: http://www.arvoresdeportugal.net). 

 
Figura 74 Podas radicais na arborização rodoviária, 
EN15 (Fonte: http://dias-com-arvores.blogspot.pt). 
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5.2.2 Segurança 

As Estradas Património, para além de serem estruturas apreciadas e admiradas pelo 

caráter, tecnologia e beleza de tempos passados, também devem funcionar como uma parte 

integrante da rede de transportes atual, interagindo com uma série de políticas e normas de 

segurança que se baseiam maioritariamente na manutenção ou beneficiação dos níveis de 

segurança existentes na estrada. Neste seguimento, o processo de recuperação das Estradas 

Património pode deparar-se com o facto das preocupações de segurança superarem as 

preocupações da recuperação do património. 

As metas de segurança e as suas expectativas mudam e evoluem conforme o avanço da 

tecnologia e o comportamento dos condutores. Uma Estrada Património pode ter sido um 

inovador modelo de segurança na época da sua construção, mas é provável que os atuais 

regulamentos de segurança obriguem à sua adaptação de forma a cumprir com as expetativas e 

obrigações da rede viária atual. A evolução tecnológica dos veículos, o crescimento da 

população, e as elevadas exigências de segurança são os principais aspetos impulsionadores 

das questões e preocupações de segurança, estando a exercer uma grande pressão sobre as 

Estradas Património para que estas sejam conformadas com as expectativas modernas. Essa 

pressão alimentou a crença de que as estradas antigas são inseguras, o que em alguns casos 

levou à alteração, destruição ou substituição de estradas de valor patrimonial (Marriott 2010: 7). 

Em 2002, verificou-se que Portugal foi dos países desenvolvidos com maior número de 

acidentes mortais e envolvendo feridos. De forma a combater esses números de sinistralidade 

rodoviária, foi apresentado em 2003, pelo Conselho Nacional de Segurança Rodoviária (CNSR), 

o Plano Nacional de Prevenção Rodoviária (PNPR) aprovado em Decreto-Lei n.º 182/2003. O 

PNPR 2003 estabelecia “ (…) como objetivo geral a redução em 50% do número de vítimas 

mortais e feridos graves, até 2010, bem como objetivos relativos a determinados alvos da 

população mais expostos”. Propôs ainda, entre outras medidas, que nas zonas exteriores às 

áreas urbanas fosse controlado o acesso das propriedades confinantes às estradas, colocados 

passeios em troços onde ocorresse a circulação noturna ou diurna de peões, e segregado o 

tráfego pedonal em zonas críticas interurbanas, indo assim ao encontro de outros estudos que 

recomendavam a presença de vias independentes ou de dispositivos que promovessem a 

redução da velocidade dos veículos para valores coerentes com as normas de condução 

(Cardoso e Roque, 2001: 8). 

Conforme o referido na Resolução do Conselho de Ministros n.º 54/2009, desde o final 

dos anos 90, “foram alcançados resultados encorajadores, particularmente na redução 

acentuada do número de vítimas mortais e entre alguns dos segmentos prioritários definidos no 
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PNPR 2003: peões e veículos de duas rodas”. Foi neste contexto, e uma vez que se constatou 

que as metas do PNPR 2003 foram, na generalidade, alcançadas antes do término do período 

estipulado, que a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), que detém as 

competências inerentes aos extintos Conselho Nacional de Segurança Rodoviária, Comissões 

Distritais de Segurança Rodoviária e Direção Geral de Viação (DGV), procedeu à elaboração da 

Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária (ENSR) para o período 2008-2015. 

Segundo a Resolução do Conselho de Ministros n.º 54/2009, a ENSR 2008-2015 

apresenta, entre outros assuntos, um conjunto de Objetivos Operacionais (OO) para as 

Infraestruturas rodoviárias (Tabela 9), que vão de encontro aos interesses do presente programa 

para a recuperação de Estradas Património: 

Tabela 9 OO para as Infraestruturas rodoviárias (Adaptado da Resolução do Conselho de Ministros n.º 54/2009) 

Objetivo Operacional Descrição 
  

OO6 
Formação técnica e 
profissional na área da 
segurança rodoviária 

Pretende habilitar técnicos de diversas áreas do setor de segurança 
rodoviária com formação específica neste âmbito. 

  

OO11 Melhoria do ambiente 
rodoviário em meio urbano 

Pretende promover a requalificação dos espaços públicos urbanos, 
visando assegurar condições de segurança para a circulação de 
peões e ciclistas através, designadamente, da redução da 
velocidade de circulação em zonas críticas. 

  

OO14 

Realização de Auditorias de 
Segurança Rodoviária / 
Programas de Inspeção de 
Segurança Rodoviária 

Pretende implementar a realização de auditorias de segurança 
rodoviária aos projetos de novas vias e de requalificação de vias 
existentes, bem como promover a realização de programas de 
inspeção de segurança rodoviária (inspeções correntes, periódicas 
e especiais). 

  

OO15 
Gestão de trechos de 
elevada concentração de 
acidentes 

Pretende reduzir o número de trechos de elevada concentração de 
acidentes. 

  

OO16 
Defesa e proteção da 
estrada e da zona 
envolvente 

Pretende atualizar o regime de defesa e proteção da estrada e da 
zona envolvente. 

  

OO17 
Tratamento da área 
adjacente à faixa de 
rodagem (AAFR) 

Pretende intervir ao nível do tratamento da área adjacente à faixa de 
rodagem de acordo com o conceito de Estrada Tolerante, e 
promover a utilização correta dos dispositivos de segurança 
passiva. 

  

OO18 
Estrada autoexplicativa: 
Adequação da via à sua 
hierarquia e função 

Pretende associar a hierarquia funcional das vias de comunicação a 
requisitos de projeto que sejam facilmente identificáveis pelos 
condutores, através do ambiente rodoviário resultante, bem como 
implementar novos tipos de vias e definir regras de associação de 
cada tipologia viária ao regime de circulação, promovendo-se a 
reavaliação da situação existente. 
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OO19 Indicadores de risco 
relativos à estrada 

Pretende desenvolver indicadores de risco em relação às estradas. 

  

OO20 

Incremento da utilização 
das novas tecnologias para 
a gestão e informação de 
tráfego em tempo real 

Pretende otimizar a gestão e informação do tráfego em tempo real 
através de uma utilização crescente das novas tecnologias. 

  

OO23 
Programa de informação 
estatística sobre acidentes 
de viação com vítimas 

Pretende aumentar a qualidade, eficiência e eficácia do sistema de 
informação dos acidentes de viação com vítimas. 

  

OO26 
Estudos de impacto sobre 
segurança (EIS) 

Pretende elaborar recomendações tendo em vista a avaliação de 
impacte sobre a segurança de intervenções na Infraestrutura 
Rodoviária Nacional. 

  

OO27 
Análise de risco em túneis 
rodoviários 

Pretende dispor de uma metodologia de avaliação de risco em 
túneis rodoviários. 

  

OO29 

Indicadores de risco, 
desempenho, segurança 
rodoviária e comportamento 
dos utentes 

Pretende desenvolver novos métodos de estudo, através da 
utilização de indicadores, tendo em vista aprofundar o conhecimento 
existente no domínio da segurança rodoviária. 

  

OO30 
Estudo do custo económico 
e social dos acidentes 

Pretende dispor de uma análise de custos/benefícios que sirva de 
suporte à tomada de decisão quanto às medidas a implementar e 
possibilite a respetiva avaliação. 

 
Analisando os anteriores objetivos operacionais do ENSR 2008-2015 para a 

infraestrutura rodoviária, deve destacar-se a presença de medidas a tomar no tratamento da 

área adjacente à faixa de rodagem (AAFR) de acordo com o conceito Estrada Tolerante (OO17). 

Tal área é considerada um fator relevante nas consequências e gravidade dos acidentes. Já o 

PNPR 2003 objetivava tornar a estrada mais “tolerante” relativamente às consequências dos 

acidentes, dando um adequado tratamento à faixa de rodagem e zona adjacente. 

Neste contexto, dois conceitos são essenciais: o de Estrada Tolerante e o de AAFR. O 

conceito de Estrada Tolerante pressupõe uma zona adjacente à faixa de rodagem livre de 

obstáculos perigosos que possam causar danos graves aos ocupantes de um veículo 

descontrolado que com eles colida (Cardoso e Roque 2010: 8). Neste seguimento, o Instituto de 

Infraestruturas Rodoviárias (InIR), nas Disposições Normativas LNEC - Proc.0703/1/17195 para 

a Área Adjacente à Faixa de Rodagem, assume que todos os elementos presentes na zona 

adjacente da faixa de rodagem “podem influenciar despistes ou colisões entre veículos e objetos 

fora da faixa de rodagem, sendo de salientar, no entanto, as bermas, os taludes, os dispositivos 

de drenagem, os sistemas de retenção de veículos ou os postes de eletricidade e telefone”. 

Ações como a supressão ou o reposicionamento de obstáculos perigosos, a atenuação da 
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intensidade de choque através de suportes “frágeis” ou obstáculos “atravessáveis”, e a proteção 

do tráfego através de sistemas de retenção, são vistos por Cardoso e Roque (2010: 9) como 

ferramentas de suporte ao conceito de Estrada Tolerante. 

O traçado rodoviário e a AAFR fornecem informação visual aos condutores dos veículos. 

O tipo de estrada – onde se incluem as Estradas Património – deve ser compreendido pelo 

condutor sem o recurso a sinalização que o explicite. Entre outros aspetos, a largura da faixa de 

rodagem, o tipo de sinalização horizontal e as características da AAFR, devem fornecer pistas 

aos condutores acerca do seu correto posicionamento na faixa de rodagem e da velocidade a 

que devem circular, dando indicações acerca do tipo de utilizadores que é expectável encontrar 

na infraestrutura rodoviária (RISER 2006: 2). Este processo de informar o condutor acerca das 

condições de condução apropriadas é necessário para obter uma “Estrada Auto-Explicativa”, a 

qual também se apresenta como um dos objetivos operacionais do ENSR 2008-2015 (OO18). 

Nas Disposições Normativas LNEC - Proc.0703/1/17195 para a Área Adjacente à Faixa 

de Rodagem, o conceito de Estrada Autoexplicativa “pressupõe uma configuração da estrada e 

do respetivo ambiente rodoviário que condicionem o comportamento dos condutores, 

promovendo, assim, elevados níveis de segurança”. A definição e manutenção dos 

procedimentos lógicos e uniformes no projeto da faixa de rodagem e da AAFR consegue fazer 

com que a estrada “corresponda às espectativas dos utilizadores rodoviários e que estes 

possam percecionar alterações nas condições de operação (por exemplo, a existência de 

cruzamentos de nível ou a presença de peões), mesmo que não tenham observado qualquer 

sinal a indicar essas alterações”. As mesmas disposições normativas propõem ainda que “a 

conceção e o dimensionamento do ambiente rodoviário devem permitir que a estrada transmita o 

contexto em que o condutor se encontra inserido”. Ainda neste contexto, importa realçar a 

dificuldade em encontrar exemplos na Europa de estradas que simultaneamente possuam boas 

características autoexplicativas e áreas adjacentes tolerantes (RISER 2006: 3) 

Assim, de acordo com o que foi referido anteriormente, e para assegurar níveis de 

segurança satisfatórios, as Disposições Normativas LNEC - Proc.0703/1/17195 para a Área 

Adjacente à Faixa de Rodagem determinaram ser “desejável a existência de áreas adjacentes à 

faixa de rodagem livres de obstáculos perigosos que deverão ser tão amplas quanto as 

condições existentes no local o permitam”. Estas áreas definem-se por zonas livres (também 

referenciadas bibliograficamente na europa como zonas de segurança). 

A supressão ou a remoção de obstáculos para locais mais afastados da faixa de 

rodagem resulta numa redução no número de acidentes, conforme o descrito na Tabela 10. 

Ainda assim, uma vez que nas estradas com zona livre reduzida ou inexistente a probabilidade 
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de ocorrência de acidentes é maior que nas estradas com zona livre mais ampla, a redução de 

acidentes em termos absolutos será superior neste tipo de infraestruturas (McGee et al. 1995). 

Tabela 10 Redução de acidentes através do aumento da largura da zona livre (Adaptado de McGee et al. 1995). 

Aumento da largura da zona livre Redução no total de acidentes relacionados com a AAFR 
  

1,50m 13% 
  

2,40m 21% 
  

3,00m 25% 
  

3,70m 29% 
  

4,60m 35% 
  

6,10m 44% 

 

As Disposições Normativas LNEC - Proc.0703/1/17195 para a Área Adjacente à Faixa 

de Rodagem expõem ainda que a zona livre poderá assumir diferentes larguras ao longo da 

estrada, ainda que “ (…) deverá necessariamente estar livre de obstáculos perigosos tais como: 

vegetação arbórea de porte considerável, dispositivos de drenagem perigosos, equipamento de 

segurança rígido (por exemplo, suportes de sinalização e iluminação), postes de eletricidade ou 

telefone e taludes de elevada inclinação ou com arestas vincadas”. A mesma entidade assume 

ainda que “quando os obstáculos perigosos não podem ser removidos da AAFR, removidos para 

outro local seguro ou ainda modificados, nomeadamente com dispositivos frágeis, o tráfego 

rodoviário deve ser normalmente protegido por um sistema de retenção de veículos”. No mesmo 

documento, o Instituto de Infraestruturas Rodoviárias preconiza ainda as larguras de zona livre 

para as estradas da Rede Rodoviária Nacional (RRN), as quais são apresentadas na Tabela 11. 

Tabela 11 Largura da zona livre de obstáculos (Adaptado Disposições Normativas LNEC - Proc.0703/1/17195). 

Tipo de Estrada  
Limite de 

velocidade Largura 
  

Estradas rurais 50km/h 2,50m 
  

Estradas rurais 90km/h 8,0m 
  

Estradas de faixa de 
rodagem única 

100km/h 10,0m 
  

Estradas de dupla 
faixa de rodagem 

100km/h 10,0m 
  

Estradas de dupla 
faixa de rodagem 

120km/h 13,0m 
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Como conclusão a esta abordagem, e sem o objetivo de desconsiderar o que foi 

apresentado até aqui, deve atender-se ao facto de que quer seja nacional, regional ou gerida 

localmente (ou uma combinação delas), uma estrada interage sempre com uma série de 

políticas rodoviárias, regulamentos e normas. No entanto, entende-se que as Estradas 

Património devem possuir características operacionais distintas. Algumas destas estradas 

possuem estruturas de segurança que, apesar de não serem recomendadas nos dias de hoje, 

conseguem criar as condições exigidas. No caso de não cumprimento deverá ponderar-se, no 

mínimo, a aplicação de estruturas de segurança ajustadas à linguagem estética da estrada.  

Assim, é necessário analisar as Estradas Património tendo em mente que nós, como 

sociedade, nunca conscientemente concebemos estradas inseguras. Importa compreender que 

foram as mudanças nos veículos e nas formas de usar a estrada que levantaram problemas de 

segurança (Marriot 2010: 7). Neste seguimento, pensa-se que a aplicação de medidas de 

segurança na recuperação das Estradas Património, deverá direcionar-se para um ambiente de 

condução seguro definido por uma clara compreensão dos segmentos rodoviários antigos, onde 

as velocidades mais lentas e um maior cuidado eram adotados pelos utilizadores da via. 

 

 
Figura 75 Delineadores em pedra, projeto original, E.R.304 (Fonte: Autor). 

 
Figura 76 Guardas de segurança em betão, projeto original, E.R. 304 (Fonte: Autor). 



Manual para a Recuperação de Estradas Património 
 

 
73 

 

5.2.3 Sinalização 

A aprovação do Regulamento de Sinalização do Trânsito (RST) em Decreto 

Regulamentar n.º 22-A/98, e alterado pelos Decretos Regulamentares n.º 41/2002 e n.º 13/2003, 

introduziu alterações relevantes no significado dos sinais de trânsito. 

A sinalização de informação turístico-cultural, devido à ausência de regulamentação 

adequada até à data da aprovação do RST, sofreu então alterações, uma vez que se vinha 

proliferando a utilização de sinais com configurações e mensagens muito diversificadas. Assim, 

“com o objetivo de levar ao conhecimento dos condutores a existência e localização do 

património turístico-cultural, salvaguardando a clareza e rigor da sinalização”, foram 

“consagradas normas relativas à sinalização turístico-cultural”. Tendo ainda presente o facto de 

que “os sinais de trânsito deveriam ser respeitados pelas entidades gestoras da via, antes ainda 

de o serem pelos utentes das mesmas”, o RST estabeleceu “diversas normas relacionadas com 

a execução e colocação da sinalização, por forma a conseguir a uniformidade e coerência 

indispensáveis”. O regulamento definiu também que a partir de 1 de janeiro de 1999 não 

poderiam ser colocados sinais novos que não cumprissem com as normas em si estipuladas. Os 

sinais que não estivessem conforme o RST aprovado seriam mantidos até à sua substituição por 

sinais em conformidade, processo o qual deveria ocorre até 1 de janeiro de 2002. Além disso, os 

sinais obrigam-se a “obedecer às características definidas (…) no que respeita a formas, cores, 

inscrições, símbolos e dimensões, bem como aos materiais a utilizar e às regras de colocação”. 

Encontra-se ainda estipulado no RST que o fabrico dos sinais de trânsito deve respeitar “o 

grafismo dos carateres, símbolos e pictogramas, bem como os pormenores de dimensionamento 

constantes das normas relativas ao desenho dos sinais” aprovadas pela antiga Direção-Geral de 

Viação, sob proposta da antiga Junta Autónoma de Estradas. Atualmente tal responsabilidade 

está entregue à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR). 

 Em relação às marcas rodoviárias (sinalização horizontal), o RST apresenta, além das 

suas características técnicas, as suas características gerais. As marcas rodoviárias têm assim de 

possuir sempre cor branca, excetuando os casos constantes no Regulamento, e fora das 

localidades devem ser retrorreflectoras. As marcas rodoviárias podem também ser 

“materializadas por pinturas, lancis, fiadas de calçada, elementos metálicos ou de outro material, 

fixados no pavimento”. 

No que diz respeito às Estradas Património, grande parte destas já se encontra, 

totalmente ou parcialmente, em conformidade com as normas do RST. Os sistemas de sinalética 

instalados no projeto original, reconhecidos pela sua total construção em betão pintado de cor 

branca e símbolos e carateres a preto, foram, com o passar do tempo, substituídos pelos 
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sistemas de sinalização em ferro galvanizado ou liga de alumínio, transformando-se em estradas 

idênticas a todas as outras no que diz respeito à sinalização. 

Torna-se no entanto importante observar os valores intrínsecos a esses sistemas de 

sinalética instalados no projeto original. De facto, trata-se de elementos de enorme valor estético 

e representativo das técnicas utilizadas aquando a construção da estrada. É certo que se 

encontram totalmente desenquadrados das normas do RST, mas também é certo que, e como já 

foi referido nas questões de segurança, as Estradas Património devem possuir características 

operacionais distintas, e o sistema de sinalização destas estradas pode ser abordado de forma 

diferente das restantes estradas da rede rodoviária. Nas poucas estradas onde ainda se verifica 

a existência deste tipo de sinalização, a mesma continua a ser utilizada e a cumprir com os seus 

objetivos funcionais. 

Assim, e em jeito de conclusão, entende-se que o sistema de sinalização de uma 

Estrada Património deve preservar a marca visual que o diferencia dos restantes sistemas. Se 

houver a possibilidade de conciliar esta marca visual própria com as normas estipuladas pelo 

RST, o resultado seria o melhor. 

 

 
Figura 77 Elemento de sinalização vertical, E.R.304 (Fonte: Autor). 
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5.2.4 Paisagem e vegetação 

O território português apresenta-se de elevada diversidade de paisagens, onde o “relevo, 

exposição e latitude, a que se podem acrescentar a variedade vegetal e animal, proporcionam 

uma permanente mutação de cenários, evitando ao viajante o confronto com a monotonia”. Para 

quem percorre tal paisagem, “o horizonte, mesmo em zonas mais planas, abre-se e fecha-se 

com facilidade, variando, de forma decidida, mesmo em trajetos relativamente curtos” (Guerra 

2000: 7) Portugal desdobra-se assim “ (…) numa multiplicidade de habitats e paisagens que 

dificultam o entendimento em torno da divisão regional. Clima, relevo, solo, hidrologia, etc., 

concorrem para diferenciar regiões vizinhas e aparentemente homogéneas” (ICN 2000: 9). Já em 

tempos passados, o Conde de Ficalho11 afirmou que “poucos países de extensão semelhante 

apresentam aspetos tão variados da natureza como Portugal e ostentam diferenças tão 

sensíveis nas floras espontâneas locais ou nas práticas e instituições agrícolas. Um viajante 

subitamente transportado do centro do Minho ao centro do Alentejo, julgar-se-ia a milhares de 

léguas do ponto de partida” (ICN 2000: 9). 

Forman e Godron (1986) e Naveh e Lieberman (1994) defendem que a Paisagem reflete 

um sistema complexo e dinâmico, em que os diferentes fatores naturais e culturais determinam e 

são determinados pela estrutura global, influenciando-se mutuamente e evoluindo em conjunto 

ao longo do tempo. Neste seguimento é necessária uma correta compreensão da Paisagem, o 

que implica o conhecimento e uma articulação compreendida de “fatores como a litologia, o 

relevo, a hidrografia, o clima, os solos, a flora e a fauna, a estrutura ecológica, o uso do solo e 

todas as outras expressões da atividade humana ao longo do tempo”, constituindo-se assim uma 

realidade multifacetada (Cancela d’Abreu et al. 2001: 197). Considera-se ainda que “a expressão 

visual desta articulação, num determinado momento, constitui a paisagem que pode ser vista por 

cada observador, segundo a sua perceção e os seus interesses específicos” (Cancela d’Abreu e 

Pinto-Correia 2001: 4). Além das suas características e complexidade intrínsecas, a paisagem 

tem também uma componente percetiva e emotiva, demonstrando a sua importância na 

construção da identidade local (genius loci), como referido nas medidas gerais a aplicar no 

âmbito da Convenção Europeia da Paisagem (artigo 5º). 

Todas estas características referidas podem ser observadas também nas estradas que, 

quando se encontram bem integradas na paisagem, permitem perceber grande parte da 

estrutura e dinâmica paisagística que as envolve. 

                                                      
11  Francisco Manuel de Mello Breyner (1837-1903), uma das personalidades mais interessantes do seu tempo. Cientista, 
historiador, proprietário agrícola e político. 
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Neste contexto, as Estradas Património, devido ao seu período de existência, tornam-se 

ainda uma maior referência no que diz respeito à interpretação a paisagem. Com o passar do 

tempo estas infraestruturas geraram o seu próprio património notável, como são os casos dos 

alinhamentos de árvores, das pontes, dos miradouros, etc., e uma riqueza e dinâmica ecológica 

que se adaptou à sua presença no espaço. 

 De acordo com Saraiva (2007: 279) “um percurso numa estrada pode ser visto como um 

desenrolar de um filme, ou a observação de uma sucessão de paisagens, umas equilibradas e 

suscitando-nos agrado, outras suscitando-nos reações de desagrado”. No mesmo seguimento, o 

autor menciona alguns elementos perturbadores da paisagem destacando as construções 

próximas da estrada, como fábricas, restaurantes e parques de máquinas, que levaram à 

eliminação de toda a vegetação entre o edifício e a estrada para se obter o seu destaque, 

destruindo assim a harmonia da paisagem. A obstrução de panorâmicas também é analisada 

pelo autor ao referir a perturbação criada por certas construções mal posicionadas, em zonas de 

montanha, sobre as panorâmicas de grande valor cénico. Saraiva (2007: 280) considera ainda a 

implantação dos “gigantescos” anúncios de exterior como “um elemento especialmente 

perturbador”, chamando a atenção ao modo como sobressaem na paisagem e como se afastam 

dos princípios da harmonia. Como solução ao referido, Saraiva (2007: 283) propõe o desafio de 

mitigar ou abdicar deste tipo de elementos perturbadores, dando “ordem ou legibilidade à 

paisagem e criar espaços cómodos, seguros, com identidade e com uma escala apropriada”. 

Como já foi visto nesta dissertação, o desenvolvimento da indústria automóvel foi 

retirando o sentido ou tornou obsoleta a função de muitos dos elementos da estrada. Ao nível da 

paisagem, um dos elementos mais afetado por esta situação foi a arborização. Com uma 

presença desejada e funcional durante anos, a aplicação de arborização nas estradas foi sendo 

descontinuada, perdendo-se a força de um dos elementos que mais contribui para a identidade 

de um local e assumindo-se cada vez mais, de forma errada, como descartável perante o 

aumento das velocidades do trajeto. Nas situações em que até existiu alguma sensibilidade em 

relação à arborização e à integração da estrada na paisagem, deu-se a aplicação de material 

vegetal direcionada a novos usos e funções, como por exemplo a sua aplicação como forma de 

evitar situações de encandeamento, funcionar como balizagem de entroncamentos, etc. 

Neste contexto, também Cabral (1940: 138) e Raposo (1965: 209) já haviam 

demonstrado preocupações relativamente à necessidade de sensibilidade sobre a paisagem das 

estradas. Cabral afirmou que esta, “ao contrário do que muitos pensam irrefletidamente, é 

sobretudo obra do homem, representa o esforço secular e perdurável da grei que a modelou com 

o seu trabalho, deixando-nos a obrigação de o continuar, transmitindo-a sempre melhorada às 
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futuras gerações”. Já Raposo assumiu que “a adaptação da estrada à paisagem, embora 

constituindo um processo adequado de beneficiação estética, envolve um sentido meramente 

passivo”, respeitando e tirando partido dos valores existentes, sem os acrescentar”. No mesmo 

documento o autor assume ainda que os problemas de estética rodoviária “exigem que a estrada 

tenha beleza própria e contribua, de modo positivo, para valorizar a paisagem”, principalmente 

nas zonas onde existissem alterações de equilíbrio e harmonia naturais. Neste contexto, Raposo 

(1965: 209-211) assume que a valorização da estrada e da paisagem deve procurar respeitar e 

proteger a paisagem, evitando a criação de dados e prejuízos sobre a vegetação, campos de 

cultura, formações rochosas e superfícies ou cursos de água, e promovendo “a cicatrização de 

feridas abertas na paisagem, regulamentando as alterações desta na zona de proteção da 

estrada – tão vasta quanto possível – designadamente no respeitante a edificações, publicidade, 

muros, vedações, pedreiras, saibreiras, postes, vazadouros, etc.”. 

A funcionalidade da vegetação rodoviária também é encarada por Raposo (1965: 209-

211) como uma medida de segurança, o qual assume: 

 “Sob o aspeto funcional, a valorização traduz-se particularmente no que tem sido 
designado por conforto ótico. Este resulta da conjugação de variados meios de orientação 
visual que permitem facilitar e antecipar a leitura e interpretação da estrada e a avaliação 
correta da situação do trânsito. (…) A vegetação rodoviária tem importante papel no conforto 
ótico, sobretudo porque, impondo-se inconscientemente ao condutor, como sinalização viva, 
a sua influência não se anula por habituação. Exerce-se à distância, prevenindo com 
antecedência e mais acentuadamente à medida que se aproxima o local em causa. Marca o 
exterior das curvas horizontais e permite antever o desenvolvimento do traçado para além 
das lombas; assinala pontos de conflito, variações de perfil longitudinal ou transversal e 
áreas de serviço; delimita a estrada de modo eficaz, sobretudo durante a noite e em 
ocasiões de nevoeiro, evidencia a sinalização, criando-lhe fundo de projeção adequado; 
colocada nas margens ou em separadores, reduz ou evita o encandeamento da luz rasante 
do sol ou das viaturas”. 

 
Tais funcionalidades apresentadas demonstram que é possível conciliar a vegetação e a 

segurança rodoviária. E se por um lado contraria as já apresentadas Disposições Normativas 

LNEC - Proc.0703/1/17195 para a Área Adjacente à Faixa de Rodagem, que assumem que tal 

área deverá necessariamente estar livre de obstáculos perigosos como a vegetação arbórea de 

porte considerável, por outro promove um dos já apresentados objetivos operacionais do ENSR 

2008-2015 – “Estrada Auto-Explicativa”. Visto isto, e em jeito de conclusão, compreende-se que 

a valorização da estrada perante a paisagem deve focar-se, não só nos seus aspetos plásticos, 

mas também na disponibilização de aspetos funcionais aos seus utilizadores. Entende-se assim 

que a recuperação de Estradas Património deve voltar a dar sentido aos elementos comuns da 

estrada e da paisagem que foram perdendo a sua função e valor com o passar e a evolução do 

tempo. A estrada deve constituir, ela própria, “um elemento de valorização da paisagem, e não 

um corpo estranho que nela se instala, ignorando-a ou prejudicando-a” (Raposo 1965: 209). 
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Figura 78 Estrada Regional n.º 304 (Fonte: Autor). 
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5.3 Propostas gerais de recuperação 

As propostas gerais que se apresentam fundamentam-se nos já referidos objetivos para 

a recuperação de Estradas Património e nas suas condicionantes, e serão direcionadas para a 

intervenção sobre o património rodoviário e património construído no domínio rodoviário. As 

mesmas apresentam-se como opções e estratégias de recuperação para as Estradas Património 

como um todo, direcionando-se a intervenção para transmitir ao utilizador a unidade e a relação 

entre os elementos constituintes da estrada. 

5.3.1 Recuperação do património rodoviário 

As propostas de recuperação do património rodoviário abrangem as seguintes estruturas 

e equipamentos da Estrada Património: plataforma de circulação, interseções, pavimento, 

bermas, dispositivos de drenagem, sinalização vertical e horizontal, elementos segurança, muros 

e taludes, obras de arte e vegetação. 

5.3.1.1 Plataforma de circulação 

A recuperação da plataforma de circulação das Estradas Património deve executar-se de 

forma a preservar o máximo número de características do projeto original. Assim, e dado que 

estas possuem índices reduzidos de tráfego, os alinhamentos 12  horizontal e vertical da 

plataforma de circulação devem ser preservados bem como as suas características de 

circulação. 

Contudo, torna-se necessário entender o tipo de tráfego e as condições existentes em 

cada Estrada Património, podendo surgir situações em que seja necessário efetuar alterações no 

seu funcionamento ou, então, assegurar a não existência de problemas de segurança para o 

utilizador. A título de exemplo temos as características sinuosas normalmente existentes em 

alguns troços das Estradas Património, as quais podem obrigar à execução de medidas que 

promovam uma maior atenção e prudência por parte do utilizador. 

Outro tipo de situação possível de ocorrer relaciona-se com a capacidade de carga que 

plataforma de circulação pode suportar. A título de exemplo surgem as Estradas Património que 

integram no seu traçado pontes construídas muito antes do seu projeto original, como são 

exemplo as pontes romanas. Muitas destas pontes são diariamente percorridas por veículos 

pesados que provocam uma quantidade de esforços e vibrações muito para além daqueles a 

que a sua construção inicial se destinava. Neste tipo de situação, e não havendo a possibilidade 

                                                      
12 O alinhamento refere-se ao movimento horizontal e vertical da estrada. Mais especificamente, o alinhamento horizontal refere-
se ao movimento da estrada para a esquerda ou direita – através das curvas – e o alinhamento vertical refere-se ao movimento 
da estrada para cima e para baixo – através dos declives (Marriott 2010: 11). 
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de se reforçar a carga suportada pela plataforma de circulação, deverão redirecionar-se os 

veículos perturbadores para outras estradas com a devida capacidade de carga, resultando 

assim na mitigação de perturbações na Estrada Património e nos seus elementos patrimoniais. 

Em situações extremas, em que o redireccionamento de tais veículos não seja possível 

de efetuar (situação que se prevê pouco provável dado o elevado número de estradas existentes 

em Portugal), e que a solução passe pela alteração do traçado e dos alinhamentos da plataforma 

de circulação, esta deverá preservar a linguagem e todas as características físicas dos 

elementos existentes na restante plataforma da Estrada Património, funcionando o novo troço 

como uma continuação da plataforma existente. Contudo, tal intervenção deverá manter o 

traçado existente circulável e como sendo o traçado principal da Estrada Património, sendo que 

o novo traçado deverá funcionar como uma alternativa secundária à Estrada Património. Ainda 

de referir que este tipo de intervenção não deverá sobrepor-se de qualquer forma ao traçado 

existente. Voltando ao exemplo das pontes romanas, e no caso de se optar pela construção de 

uma nova ponte, esta deverá ser executada a uma distância suficiente que não interfira ou retire 

protagonismo à ponte romana existente. 

5.3.1.2 Interseções 

Nas estradas surgem interseções que apresentam diferentes características na relação 

com a circulação rodoviária. Umas apresentam-se com caráter mais relevante, acomodando 

normalmente uma elevada circulação de veículos e que funcionam como conexões entre eixos 

rodoviários de elevado tráfego e outras, de caráter menos importante, são apenas utilizadas para 

acessos locais e cuja afluência rodoviária é muito reduzida. Estas interseções, devido a 

intervenções efetuadas posteriormente ao projeto original, surgem atualmente definidas por 

diferentes estruturas físicas, seja através da existência de lancis de várias tipologias, espaços 

pavimentados ou ajardinados, simplesmente definidos através da sinalização horizontal, ou em 

alguns casos, sem qualquer tipo de estrutura ou elemento distintivo. 

Neste seguimento, propõe-se que a recuperação das interseções das Estradas 

Património, para além de promover a circulação rodoviária eficaz e segura, deve evitar esta 

diversidade de linguagens definidoras e fundamentar-se na criação de uma linguagem uniforme 

que possa ser aplicada a todo o tipo de interseções, sejam de caráter mais ou menos importante. 

Por se tratar de Estradas Património é também importante preservar os elementos e a linguagem 

do projeto original da estrada, pelo que a linguagem a usar na recuperação das interseções deve 

relacionar-se com a linguagem do projeto original, promovendo a integração visual dos novos 

elementos com os elementos existentes a preservar. 
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Assim, e dado que as interseções não possuem muitos elementos construídos, a sua 

recuperação deverá basear-se numa reabilitação geométrica de adequação à circulação 

rodoviária (caso se verifique ser necessário), através da aplicação de lancis, em pedra da região 

(ou granito, cor cinza) e cujo espaço interior deverá apresentar-se preparado para a plantação de 

vegetação (herbácea, arbustiva e arbórea), promovendo a redução de área pavimentada e 

valorizando esteticamente estes espaços que normalmente se apresentam sem uso nem 

interesse. Nas interseções que apresentem a vegetação e a estrutura do projeto original em bom 

estado de conservação devem apenas ser alvo de trabalhos de preservação ou restauro. Pelo 

contrário, nos casos em que a vegetação ou os elementos construídos não se enquadrem com 

as características do projeto original ou estejam altamente degradados, estes devem ser 

totalmente reabilitados geometricamente (caso se verifique ser necessário), estruturalmente e 

através da execução de novas plantações. 

5.3.1.3 Pavimento 

A recuperação do pavimento da Estrada Património deve ser efetuada por técnicos 

especializados na área bem como fundamentar-se em duas condições: a tipologia do pavimento 

existente e o estado de conservação e segurança do mesmo. 

Se o pavimento for empedrado, deve procurar-se a sua preservação ou restauro. Se o 

pavimento consistir em materiais mais recentes como os betuminosos, deverá avaliar-se o seu 

índice de qualidade para determinar a melhor solução de recuperação a aplicar. 

A recuperação do pavimento das Estradas Património deve ainda ter em conta fatores 

como a comodidade, a drenagem superficial da via e a segurança e aderência do veículo à 

estrada, uma vez que são estradas que apresentam por vezes características sinuosas. 

5.3.1.4 Bermas 

As Estradas Património, devido ao seu característico traçado sinuoso em alguns troços, 

têm nas bermas uma oportunidade de obter uma maior largura de circulação, como é o caso do 

intradorso das curvas. Para além dessa oportunidade, e como já foi visto, as bermas funcionam 

como recurso de segurança para os utilizadores, fornecendo espaço de paragem, em caso de 

necessidade, sem haver obstrução da faixa de rodagem. 

Nas estradas mais recentes as bermas surgem como uma continuidade da plataforma 

de circulação, onde são aplicados os mesmos materiais aplicados no pavimento. Na 

recuperação de Estradas Património, e devido ao caráter histórico que se pretende preservar e 

estimular, propõe-se que as bermas e os intradorsos das curvas sejam revestidos através da 
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aplicação de cubo de pedra da região (ou granito, cor cinza), sobretudo se houver uma história 

da utilização desta técnica na estrada em causa. 

Nas restantes situações em que não seja possível ou desejável executar o revestimento 

das bermas, propõe-se a execução de guias em cubo de pedra da região (ou granito de cor 

cinza), aplicadas por toda a estrada como pormenor de remate do pavimento. A aplicação destas 

guias por todo o traçado da Estrada Património permite realçar visualmente e sensorialmente os 

limites da plataforma de circulação. Visualmente porque cria uma sensação contínua de 

linearidade ao utilizador, e sensorialmente quando são pisadas pelo pneu dos veículos 

(funcionando como elemento de aviso à semelhança das guias sonoras atualmente aplicadas 

nas estradas). Para que tais resultados sejam obtidos, deverá ainda planear-se uma equilibrada 

relação entre as guias, as bermas e as valetas de drenagem, não só por partilham a mesma 

superfície de implantação mas porque devem complementar-se estruturalmente e esteticamente. 

5.3.1.5 Dispositivos de drenagem 

Os dispositivos de drenagem, em grande parte das Estradas Património, apresentam-se 

bastante degradados e descaracterizados perante o projeto original, resultado do abandono ou 

da execução de alterações não planeadas nos seus elementos. É essencial para qualquer 

estrada que os seus dispositivos de drenagem funcionem corretamente, evitando-se a ocorrência 

de problemas de segurança para utilizador da via. No caso das Estradas Património não só a 

funcionalidade destes elementos é essencial como também as características técnicas e 

estéticas inerentes ao projeto original da estrada. 

Neste seguimento, propõem-se que todos os dispositivos de drenagem originários do 

projeto original da estrada, caso apresentem condições, sejam preservados e restaurados. Nas 

situações que tais intervenções não sejam possíveis de aplicar, deverá executar-se a 

reconstrução ou reabilitação desses elementos, aplicando-se técnicas e valores estéticos que se 

enquadrem no projeto original da estrada. 

Os dispositivos de drenagem subterrâneos como passagens hidráulicas ou agrícolas, 

drenos e sumidouros, também devem obedecer às estratégias referidas. No entanto, e uma vez 

que parte das suas estruturas não se encontram expostas, o impacte visual provocado por 

possíveis intervenções nestes elementos não terá a mesma carga que uma intervenção em 

elementos expostos à superfície como valetas e grelhas de sumidouros. Neste seguimento 

poderá recorrer-se à aplicação de técnicas e materiais mais direcionados para a função e menos 

para a estética. As partes expostas dos referidos elementos bem como os dispositivos de 

drenagem situados à superfície, para além de funcionais, devem relacionar-se esteticamente 
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com os restantes elementos do património rodoviário. Neste caso concreto dos dispositivos de 

drenagem, deve ser dada especial atenção à sua relação com as bermas e com as guias da 

plataforma de circulação, uma vez que partilham a mesma superfície de implantação. Uma boa 

relação estética e estrutural deve ser promovida entre os elementos. 

5.3.1.6 Sinalização 

A sinalização existente nas Estradas Património divide-se, tal como todas as estradas, 

em sinalização vertical (perigo e regulamentação, indicação e turístico-cultural) e horizontal 

(marcas rodoviárias). Atualmente a maioria das estradas em Portugal encontra-se em 

conformidade com o Regulamento de Sinalização do Trânsito, o que provocou, em relação à 

sinalização vertical, a substituição dos antigos elementos em betão por elementos em ferro 

galvanizado ou liga de alumínio. 

No entanto, este manual considera que a antiga sinalização vertical em betão é um dos 

elementos que demonstra melhor a linguagem técnica que se pretende preservar nas Estradas 

Património. Propõe-se, então, que a recuperação das Estradas Património assuma a sua 

preservação e restauro, nos casos que ainda seja possível, ou a sua reconstrução nas situações 

em que tais elementos já tenham sido destruídos ou substituídos. Assim, todo o sistema de 

sinalização vertical das Estradas Património (perigo e regulamentação, indicação e turístico-

cultural) deve voltar a apresentar-se conforme o aplicado nos anos 40 e 50 do século XX. 

A reconstrução de elementos de sinalização com poste de sustentação apresenta-se 

como uma oportunidade de se repensarem os métodos de fabricação e montagem destes 

elementos, facilitando a sua aplicação em obra, a execução da sua manutenção e a adequação 

das placas de sinalização às dimensões, formas e funções estipuladas no Regulamento de 

Sinalização do Trânsito em vigor, tornando o ambiente rodoviário mais previsível para o 

utilizador. A reconstrução, em particular, dos marcos quilométricos, hectométricos e 

miriamétricos, deverá ser fiel às características técnicas construtivas utilizadas no projeto original 

da estrada à exceção das inscrições em baixo relevo, as quais devem ser substituídas por 

inscrições efetuadas através de pinturas. 

No que diz respeito à sinalização horizontal (marcas rodoviárias), deverá seguir o 

Regulamento de Sinalização do Trânsito em vigor, essencialmente para tornar o ambiente 

rodoviário previsível para o utilizador. No entanto, deve limitar-se a sua utilização às que se 

consideram indispensáveis (ex.: marcação do eixo e guiamento lateral), uma vez que, em geral, 

têm um menor impacte no ambiente rodoviário quando comparadas com outras marcas, como é 

o caso de setas de seleção de faixa. 
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5.3.1.7 Elementos de segurança 

Os elementos de segurança existentes nos projetos originais das Estradas Património, 

juntamente com a sinalização vertical, apresentam-se como elementos que, pelas suas 

características técnicas de construção (forma, cor e qualidade estética) e pela sua acentuada 

presença e difusão ao longo dos traçados, contribuem de forma elevada para a definição da 

identidade única das Estradas Património. É então importante que estes elementos, bem como 

as suas características técnicas e construtivas, sejam mantidas no desenrolar de um processo 

de recuperação de Estradas Património. 

Neste seguimento, importa compreender que a maioria das estradas portuguesas, e 

onde se incluem as Estradas Património, apresentam-se atualmente equipadas, parcialmente ou 

totalmente, com elementos de segurança de características técnicas, formas e materiais 

contemporâneos, e em que o metal, o plástico e novas técnicas de fixação substituíram as 

robustas peças de betão e de pedra bem como as pinturas mantidas pelos antigos cantoneiros. 

No entanto, as Estradas Património não se identificam, em nada, com tais técnicas e materiais 

contemporâneos. São as guardas de segurança em betão e os delineadores em pedra, pintados 

de preto, branco e/ou ocre, juntamente com todos os outros elementos do projeto original, que 

tornam a Estrada Património especial e diferente de todas as comuns estradas. 

Assim, pensa-se que todos os elementos de segurança do projeto original das Estradas 

Património, nomeadamente as guardas de segurança e os elementos de guiamento e balizagem, 

devem ser preservados ou sofrer trabalhos de restauro, caso se verifique necessário. No mesmo 

sentido de ideias, os elementos de segurança instalados nas Estradas Património, em 

intervenções posteriores à sua construção, e que não se enquadrem com as características do 

projeto original, devem ser substituídos por elementos de características idênticas aos elementos 

originais. A aplicação de novos elementos de segurança deve executar-se através da 

reconstrução técnica de elementos em conformidade com as características do projeto original. 

Tal como foi referido em relação à sinalização vertical, pensa-se que a reconstrução 

destes elementos deve ser assumida como uma oportunidade de se repensarem os métodos de 

fabricação e montagem destes elementos, facilitando a sua aplicação em obra, a execução da 

sua manutenção e a atualização dos níveis de segurança providos. 

Será também de prever a existência de elementos de segurança cuja funcionalidade se 

perdeu perante a estrada, quer pelo seu incorreto reposicionamento em intervenções recentes 

que por motivos de isolamento ou abandono. Nestas situações pensa-se que tais elementos 

devem ser reposicionados em locais onde sejam necessários e funcionais ou então como forma 

de complementar locais ou conjuntos onde tenham ocorrido perdas de elementos idênticos. 
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5.3.1.8 Muros e taludes 

Os muros existentes nas Estradas Património diferem, nos materiais utilizados e nas 

técnicas construtivas, de acordo com a localização da estrada. Neste seguimento, e a título de 

exemplo, é possível detetarem-se muros de xisto em alvenaria nas estradas implantadas na 

região Transmontana, bem com muros de calcário em alvenaria ou cantaria no sul do Tejo, ou 

então muros de granito em cantaria ou alvenaria em quase todo o norte de Portugal. No mesmo 

sentido de ideias, uma Estrada Património que se estenda por várias regiões, como é o caso da 

E.N.2 entre Chaves e Faro, pode apresentar na sua estrutura várias tipologias de muros. 

Este fator revela-se da máxima importância para o processo de recuperação das 

Estradas Património uma vez que torna necessária a identificação das tipologias de muros 

existentes e a execução de um planeamento direcionado para a preservação das suas 

características, resultando na preservação do caráter da Estrada Património. 

Desta forma, pensa-se que os muros de suporte ou de espera existentes nas Estradas 

Património e cujos materiais e técnicas construtivas se encontrem integrados na envolvente 

próxima, sejam preservados ou, caso se verifique necessário, se execute o seu restauro ou 

reconstrução. Nos casos em que ocorra a necessidade de construção de novos muros, estes 

também deverão ser executados em conformidade com os materiais e as técnicas construtivas 

existentes na envolvente. Nos casos em que os muros da Estrada Património se apresentem 

rebocados e pintados/caiados, a sua recuperação deverá focar-se na reposição das 

características originais. Por outro lado, os muros de suporte ou de espera deverão ainda de ser 

avaliados no que refere à sua eficiência estrutural, sendo que a sua recuperação, quando 

necessária, deverá privilegiar sempre a segurança. Assim, pode dar-se a necessidade de aplicar 

betão armado, o qual deverá posteriormente ser revestido por materiais e técnicas construtivas 

integradas na envolvente de forma a promover a sua integração no ambiente rodoviário. 

Em relação aos taludes existentes nas Estradas Património, pensa-se que a sua 

recuperação deverá basear-se numa avaliação da sua estabilidade. Nas situações em que se 

detetem problemas de estabilidade deverá ponderar-se o seu reperfilamento e/ou a aplicação de 

técnicas de estabilização, como por exemplo a instalação de vegetação adequada. 

5.3.1.9 Obras de arte 

As pontes, pontões e túneis são elementos altamente definidores do caráter das 

Estradas Património, quer seja pela sua presença notável na estrada e na paisagem, pelas 

técnicas construtivas intrínsecas, ou por a construção de alguns destes elementos remontar a 

datas anteriores à data de construção da Estrada Património, com são caso as pontes romanas. 
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Por tais fatores, pensa-se que a recuperação das obras de arte deve direcionar-se para 

a total preservação e restauro das suas características através de intervenções ao nível da 

construção civil como são caso: picagem de rebocos, execução de pinturas, etc. No entanto 

torna-se necessário proceder a avaliações de segurança e de capacidade de carga (tal como foi 

referido na proposta para a recuperação da plataforma de circulação), o que poderá levar à 

necessidade de se efetuarem intervenções de reconstrução e de reabilitação. Nessas situações, 

a intervenção deverá ser planeada de forma a manter a linguagem técnica e as características 

originais da obra de arte. 

De referir que as obras de arte podem incluir na sua estrutura outros elementos de valor 

patrimonial (ex.: guardas de segurança, dispositivos de drenagem, etc.), sendo que os mesmos 

devem ser recuperados de acordo com as normativas técnicas apresentadas neste manual. 

5.3.1.10 Vegetação 

As Estradas Património, pelo seu período de existência, são muitas vezes os únicos 

locais onde remanescem espécies vegetais raras ou em risco de extinção e que 

consequentemente possuem um grande valor para a conservação da natureza. Para além das 

suas características naturais, a vegetação adjacente à estrada é também valorizada pelos 

aspetos e interações históricas e sociais, como são exemplo as inscrições pessoais em árvores, 

plantações de árvores em locais cerimoniais e de referência histórica, alamedas definidas por 

túneis de vegetação, etc.. A sombra e a amenidade da Estrada Património é também valorizada 

pelos utilizadores, especialmente quando percorrem longas distâncias. Assim, coletivamente ou 

individualmente, estas características podem contribuir para o valor turístico da estrada e/ou de 

uma região, para a identificação de locais e populações com a estrada em si, e para o valor 

paisagístico e ambiental das áreas atravessadas pelo seu traçado. 

Torna-se então importante definir um conjunto de condições técnicas de preservação e 

proteção desta vegetação, as quais devem assumir os seguintes princípios (DMR 1997: D2.1): 

 Preservar o valor histórico das características paisagísticas da Estrada Património; 

 Proteger árvores classificadas como Monumentais e de Interesse Público pelo ICNF; 

 Proteger espécies raras e em risco de extinção; 

 Conservar espécies da flora com valor científico; 

 Fornecer o habitat ideal para a fauna nativa mantendo o equilíbrio ecológico e facilitando 

as deslocações dos animais selvagens; 

 Melhorar o valor estético da estrada e fornecer sombra e abrigo aos seus utilizadores; 

 Minimizar os custos de manutenção através dos processos de recuperação. 
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Estes princípios devem ser integrados nas fases de planeamento e projeto, durante os 

trabalhos de recuperação e na elaboração das normas técnicas de recuperação, as quais devem 

direcionar-se para a aplicação de novas plantações, abates e transplantes, técnicas de proteção 

para vegetação a preservar, bem como ações de manutenção durante o processo de obra. Para 

além do referido, pensa-se ser essencial efetuar, antes de se dar início a qualquer intervenção 

de recuperação, a identificação, caracterização e seleção da vegetação existente, abordando a 

sua relação com o projeto original das Estrada Património, as suas características botânicas, a 

situação estética e visual, e a situação ecológica e fitossanitária. Tais medidas são consideradas 

de extrema importância uma vez que permitem criar uma base de informação detalhada sobre os 

diferentes estratos vegetais existentes na Estrada Património a recuperar, a qual se apresentará 

útil no desenrolar de todo o processo de intervenção. 

5.3.2 Recuperação do património rodoviário pertencente ao domínio rodoviário 

5.3.2.1 Equipamentos 

Os equipamentos existentes no domínio rodoviário devem apresentar-se como 

estruturas capazes de disponibilizar serviços aos utilizadores da Estrada Património. Neles estão 

incluídos elementos de restauração e serviços, casas de cantoneiro, parques de estacionamento 

e paragens de autocarro. No entanto, e observando de forma geral o estado atual dos 

equipamentos existentes nestas estradas, pensa-se que, antes de se proceder à sua 

recuperação, será necessário repensar alguns dos usos e funções que atualmente lhes estão 

atribuídos bem como reabilitar aqueles que se encontram desativados ou sem uso algum 

(situação que se observa com grande frequência). Neste seguimento importa refletir sobre a 

importância da existência de um sistema alargado de equipamentos de serviço numa Estrada 

Património perante a exigência dos mercados turísticos, tendo em conta que turismo é cada vez 

mais exigente no que diz respeito ao acesso a informação, serviços e qualidade de vida. 

Assim, em relação às casas de cantoneiro e às casas de depósito de material, pensa-se 

que a sua recuperação deverá iniciar-se pela elaboração de um estudo direcionado para os usos 

possíveis de serem aplicados na sua estrutura e quais os serviços que a mesma pode 

disponibilizar para valorizar a Estradas Património onde se insere. A título de exemplo temos: 

cafés e restaurantes; pousadas e abrigos de montanha; locais de venda de produtos artesanais 

tradicionais; centros de informação turística sobre a Estrada Património e a região que a envolve 

os quais podiam ser geridos por entidades com jurisdição na área (Regiões de Turismo, 

Autarquia, Junta de Freguesia, Associações locais e ICNF no caso de existirem Áreas 

Protegidas, etc.). Tal estudo deverá ser efetuado caso a caso mas avaliado no âmbito de toda a 
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Estrada Património, levando a que estes equipamentos funcionem como uma rede de serviços 

possível de explorar. Em relação ao processo de recuperação destes equipamentos, deverão 

preservar-se e restaurar-se as suas fachadas de acordo com as suas características originais. 

No caso dos parques de estacionamento, normalmente associados a espaços de lazer e 

a outros equipamentos de serviços, pensa-se que deverão ser primeiramente analisados 

segundo a sua capacidade, função e utilização, permitindo assim que sua recuperação seja 

direcionada para cumprir com as exigências de estacionamento da Estrada Património, dos seus 

equipamentos e espaços de lazer. Tal medida pode evitar que os utilizadores se deparem com 

falta de espaço de estacionamento, motivo o qual pode levar ao desinteresse do utilizador em 

efetuar a paragem pretendida ou à acumulação de veículos na faixa de rodagem, criando 

conflitos com a circulação e a segurança rodoviária. A recuperação dos parques de 

estacionamento deve executar-se de forma a preservar as características do projeto original da 

Estrada Património em questão. Nos casos em que o seu estado de conservação assim o exija, 

deverá executar-se o seu restauro ou reconstrução. Nos casos em que a recuperação passe por 

alterações na capacidade de estacionamento (maior ou menor), a reabilitação destes 

equipamentos deve também ela ser direcionada para cumprir com as características do projeto 

original da Estrada Património e integrar-se no restante ambiente rodoviário. 

 Em relação às paragens de autocarro, estas devem ser analisadas quanto à sua 

utilização e localização. Neste sentido pensa-se que as paragens não utilizadas devem ser 

recolocadas em locais onde sejam necessárias, e as paragens utilizadas devem ser preservadas 

ou restauradas de acordo com o seu estado de conservação e com as suas características 

originais. As paragens de autocarro aplicadas posteriormente ao projeto original da Estrada 

Património devem ser avaliadas nas suas características, e caso não se enquadrem no caráter 

da Estrada Património (ex.: paragens de tipologia contemporânea) deverão ser substituídas por 

equipamentos adequados. As paragens de autocarro que causem algum tipo de impacte ou 

obstrução visual na paisagem devem também ser removidas ou então reabilitadas para que se 

apresentem mais permeáveis visualmente (ex.: aplicação de vidro ou remoção de paredes). 

5.3.2.2 Espaços de lazer 

Os espaços de contemplação da paisagem ou de lazer e repouso, como são caso os 

miradouros, parques de merendas e áreas de repouso, apresentam-se como pontos-chave para 

o cumprimento dos objetivos turísticos a que as Estradas Património se propõem. Por tal fator, 

pensa-se que estes espaços deverão ser assumidos como sequências de pontos de interesse 

para os utilizadores que circulam nas Estradas Património. 



Manual para a Recuperação de Estradas Património 
 

 
89 

 

Da mesma forma, pensa-se que estes espaços não devem ser isolados, devendo antes 

integrar-se entre eles, ou seja, um miradouro deve integrar na sua estrutura um parque de 

merendas e uma área de repouso, tal como um parque de merendas deve integrar uma área de 

contemplação da paisagem e uma área de repouso. A integração destes elementos pode 

aumentar a qualidade destes espaços ao criar mais segurança (ex.: número de utilizadores pode 

ser maior), mais comodidade (ex.: possibilidade de se fazer uma refeição e ao mesmo tempo 

contemplar a paisagem), e mais interesse e funcionalidade (ex.: disponibilização de diversas 

atividades no mesmo espaço). Sendo pontos de acumulação de pessoas, é importante que estes 

espaços sejam dotados de equipamentos adequados aos usos pretendidos, como são caso 

bancos, mesas, recetáculos de lixo, sanitários, etc. Pensa-se ainda que seria vantajosa a 

colocação de um sistema de sinalização ou de painéis informativos nestes espaços, e cujo 

design deverá ser elaborado por técnicos especializados e comum a todas as Estradas 

Património. A sua função seria a disponibilização de informação relevante sobre o local em que o 

utilizador se encontra, como o património cultural, a geologia, a botânica e a fauna presentes, e a 

descrição da paisagem e das vistas (ex.: nome de povoações, pontos notáveis da paisagem e 

particularidades se existirem). 

No seguimento do que foi dito até aqui, devem ser ponderadas várias estratégias para a 

recuperação destes espaços. Assim, os miradouros, os parques de merendas e as áreas de 

repouso existentes do projeto original, ou que se enquadrem no caráter da Estrada Património, 

devem ser preservados na totalidade ou restaurados caso se verifique necessário. No entanto, a 

execução destas estratégias deverá assumir à partida a necessidade de se executarem medidas 

de reabilitação (ex.: colocação de equipamentos e painéis informativos, integração de outros 

espaços de lazer, etc.). De referir ainda que nos miradouros ou em locais em que seja possível 

tirar partido de eixos visuais deverá ser analisada a eventual vantagem em proceder a alguma 

desmatação. A arborização existente nestes espaços também deve ser preservada com o 

objetivo de valorizar o local e de aumentar o conforto dos utilizadores. 

Nos casos em que o objetivo passe pela execução de novas construções de forma a 

reforçar este tipo de espaços numa Estrada Património, a sua construção deverá relacionar-se 

com as características dos espaços já existentes e com o projeto original da Estrada Património. 

No entanto, e principalmente no que diz respeito aos miradouros, pensa-se que a aplicação de 

infraestruturas de arquitetura contemporânea, se bem enquadradas na envolvente, pode 

valorizar a Estrada Património e funcionar como uma nova atratividade para os seus utilizadores, 

à semelhança das intervenções efetuadas nas National Tourist Routes (Noruega).  
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PARTE B: Caderno de Encargos para a Recuperação de 

Estradas Património 
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A paisagem, a história e a cultura 

fazem a identidade das Estradas 

Património, e essa identidade 

apresenta-se hoje, perante nós, 

como uma herança de enorme 

valor! É então necessário e urgente 

reconhecer legalmente e 

socialmente as Estradas 

Património como um recurso 

patrimonial ímpar e assumir a sua 

recuperação como uma acção 

necessária para a sua valorização. 

Como referiu Paul Daniel Marriot 

(1998: 1), é tempo de nos 

focarmos na preservação, 

manutenção e protecção da nossa 

valiosa história no desenvolvimento 

de estradas. 

 
 
 
 
 
 
Figura 79 Estrada Regional 304: Mondim de 
Basto – Campeã (Fonte: Biblioteca pessoal) 
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6 Recuperação do património rodoviário 

6.1 Plataforma de circulação 

6.1.1 Condições técnicas gerais13 

a) Os alinhamentos da plataforma de circulação, horizontal e vertical, devem ser 

preservados bem como as suas características de circulação; 

b) Nas situações em que a velocidade do trajeto possa ser considerado um risco para 

segurança do utilizador, deve considerar-se a ativação de mecanismos que obriguem à 

redução da velocidade (ex.: sinalização de perigo e regulamentação);  

c) Nas situações em que a plataforma de circulação não suporte a carga a que é sujeita, 

deverá efetuar-se um reforço das estruturas em défice de forma a aumentar a 

capacidade de carga das mesmas. Tal intervenção deverá respeitar a linguagem e as 

características físicas dos elementos existentes. 

d) Na possibilidade das medidas de reforço provocarem alterações acentuadas e danosas 

nas características visuais e técnicas da plataforma de circulação, estas não deverão ser 

executadas, devendo optar-se pelo redireccionamento do tráfego perturbador para 

estradas com capacidade de carga adequada; 

e) Nas situações em que opção passe pela alteração dos alinhamentos horizontal e vertical 

da plataforma de circulação, tal execução deverá respeitar a linguagem e as 

características físicas dos elementos existentes na restante plataforma da Estrada 

Património, funcionando como uma continuação da plataforma existente. 

f) Se a alteração nos alinhamentos resultar na criação de um novo troço de plataforma de 

circulação, este deverá distanciar-se o suficiente da Estrada Património para não criar 

qualquer tipo de sobreposição com a mesma, e deverá ser considerado como uma 

alternativa secundária, sendo que o traçado original da Estrada Património deverá 

continuar circulável e manter-se sempre como o traçado principal. 

6.2 Interseções 

6.2.1 Condições técnicas gerais 

a) Interseções que ainda possuam os elementos do projeto original em bom estado de 

conservação e que não prejudiquem a circulação ou a segurança rodoviária devem ser 

                                                      
13 Dada a especificidade e diversidade de plataformas de circulação existentes, optou-se pela não apresentação de processos e 
pormenores construtivos e apenas se indicam as condições técnicas gerais para sua execução, devendo ser uma área objeto de 
estudos mais detalhados. 
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alvo de ações de preservação ou restauro, como por exemplo lavagens e reposição de 

materiais. 

b) A vegetação (herbácea, arbustiva e arbórea) presente nas interseções e que se encontre 

em bom estado de conservação e se enquadre nas características das Estradas 

Património deve ser preservada; 

c) Interseções que provoquem problemas de fluidez na circulação rodoviária, que levantem 

questões de segurança, ou cuja estrutura esteja altamente degradada, devem ser 

integralmente reabilitadas ou reconstruídas; 

d) Interseções que possuam grande área de ocupação e que não possuam qualquer 

elemento definidor da sua geometria ou que se definam apenas por sinalização 

horizontal (marcas rodoviárias), devem ser reabilitadas na sua totalidade de forma a 

reduzir a área pavimentada e o respetivo impacto que esta produz, e a orientar a 

circulação de veículos; 

e) Nas situações de reabilitação ou reconstrução, devem aplicar-se lancis chanfros na 

definição geométrica da interseção e de acordo com as características e os processos 

de construção apresentados nas presentes normas técnicas. 

f) Quando for necessário aplicar curvas acentuadas na estrutura geométrica da interseção, 

devem ser aplicados lancis chanfros de formato curvo conforme o projeto de 

recuperação e o apresentado nas presentes normas técnicas. 

g) Em todos os espaços interiores das estruturas geométricas da interseção devem 

executar-se plantações de vegetação (herbácea, arbustiva e arbórea), de acordo com o 

projeto de recuperação. 

 
Tabela 12 Processo de construção a aplicar nas interseções. 

Processo Ação técnica 
  

Construção do lancil 

 Utilizar lancis chanfros, em pedra da região (ou granito de cor cinza), de acordo com o 
projeto ou com as seguintes dimensões: 1000 x 200 x 200 (mm); 

 Utilizar lancis chanfros curvos das mesmas características dos anteriores e de acordo 
com o projeto de recuperação; 

 Aplicar os lancis sobre massame em betão conforme o apresentado nas Figuras 80. 
Esta não deve criar conflitos nem fragilidades no pavimento existente; 

 Compactar devidamente o solo (apenas na zona necessária para a instalação da 
fundação em betão), de modo a que que todo o conjunto construído fique estável e a 
evitarem-se posteriores aluimentos da estrutura. 

  

Acabamento 
 Aplicar terra vegetal livre de sementes de espécies infestantes, ou de acordo com o 

projeto de recuperação, nos espaços interiores das estruturas que definem 
geometricamente a interseção e executar uma regularização dessas superfícies. 



Manual para a Recuperação de Estradas Património 
 

 
95 

 

 
Figura 80 Pormenores tipo de construção de lancis chanfros nas interseções. 

6.3 Pavimento 

6.3.1 Condições técnicas gerais14 

a) Se o pavimento se apresentar empedrado, em cubo ou paralelepípedo, deve procurar-se 

a sua preservação. No caso deste se encontrar degradado ou com condições que 

prejudiquem a comodidade da circulação rodoviária, deve proceder-se ao seu restauro 

de acordo com as características originais. 

b) A recuperação de pavimentos betuminosos deve fundamentar-se na avaliação do índice 

de qualidade através de inspeções visuais às degradações existentes (fendilhamento, 

rodeiras, reparações e outros defeitos de superfície) e através do uso do perfilómetro a 

laser para analisar as irregularidades transversal e longitudinal; 

c) A recuperação do pavimento e das camadas de desgaste e de regularização deve se 

executada de forma sensível e sem criar conflitos ou sobreposições com outros 

elementos do património rodoviário, sobretudo valetas, lancis, guias e bermas, devendo 

garantir uma superfície nivelada entre faixa de rodagem e estes elementos. 

                                                      
14 Dada a especificidade técnica dos pavimentos, optou-se pela não apresentação de processos e pormenores construtivos e 
apenas se indicam as condições técnicas gerais para sua execução, devendo ser uma área objeto de estudos mais detalhados 
por parte de técnicos qualificados. 
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6.4 Bermas e guias 

6.4.1 Condições técnicas gerais 

a) As bermas e guias existentes do projeto original da Estrada Património devem ser 

preservadas. Deve proceder-se ao seu restauro caso o estado de conservação assim o 

exija, devendo ser respeitadas as suas características originais; 

b) A construção de novas bermas deve ser nivelada pelo pavimento existente e possuir 

dimensões ajustadas ao espaço disponível e de acordo com as presentes normas; 

c) As bermas devem ser construídas através da aplicação de paralelepípedos de pedra da 

região ou, na dificuldade da sua obtenção, em granito de cor cinza, e devem ser 

rematadas por duas fiadas de cubo do mesmo tipo de pedra; 

d) As novas guias a construir devem ser implantadas por toda a Estrada Património como 

remate do pavimento da faixa de circulação. Esta deve ser executada usando o mesmo 

método de construção do remate das bermas, ou seja, aplicando duas fiadas de cubo de 

pedra da região (ou granito de cor cinza); 

e) As novas bermas e guias devem relacionar-se no seu desenho através das duas fiadas 

de cubo comum a ambas, funcionando como um elemento contínuo; 

f) As bermas e guias existentes na Estrada Património que não pertençam ao projeto 

original da estrada e/ou que não se enquadrem visualmente com as propostas atrás 

referidas, devem ser substituídas de acordo as presentes normas técnicas. 

 
Tabela 13 Processo de construção a aplicar nas bermas e guias. 

Processo Ação técnica 
  

Construção da berma 

 Aplicar paralelepípedos de pedra da região (ou granito de cor cinza), com dimensões 
220 x 110 x 110 (mm), assentes em betão (Figura 81), e dispostos de acordo com a 
Figura 81, de forma a revestir a berma de acordo com o projeto de recuperação; 

 Aplicar duas fiadas de cubo de pedra da região (ou granito de cor cinza), com 110mm 
de lado, assentes em betão (Figura 81), e dispostos de acordo com a Figura 81, de 
forma a rematar a berma; 

 Aplicar um reforço no limite exterior da berma, em betão, para evitar a desagregação 
das duas fiadas de cubo que a rematam (Figura 81). 

  

Construção da guia 

 Aplicar duas fiadas de cubo de pedra da região (ou granito de cor cinza), com 110mm 
de lado, assentes em betão (Figura 82), e dispostos de acordo com a Figura 82, para 
rematar o pavimento da faixa de circulação; 

 Aplicar um reforço no limite exterior da guia, em betão, para evitar a desagregação 
das duas fiadas de cubo (Figura 82). 
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Figura 81 Pormenores tipo de construção de bermas. 

 
Figura 82 Pormenores tipo de construção de guias em cubo. 
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6.5 Dispositivos de drenagem 

6.5.1 Condições técnicas gerais 

a) Os dispositivos de drenagem existentes do projeto original da Estrada Património devem 

ser preservados. Deve proceder-se ao seu restauro, caso o estado de conservação 

assim o exija, devendo ser respeitadas as suas características originais; 

b) Os dispositivos de drenagem existentes na Estrada Património que não se enquadrem 

com o projeto original da estrada e/ou que não cumpram com as exigências de 

drenagem do local devem ser reabilitadas através da construção de novos dispositivos; 

c) A construção de novos dispositivos de drenagem de superfície15 deve ser nivelada pelo 

pavimento existente, relacionar-se com os elementos rodoviários que a envolvem e 

cumprir com as normativas técnicas apresentadas neste manual; 

d) A construção de novos dispositivos de drenagem subterrâneos 16  deve executar-se 

adequadamente às exigências de drenagem. As secções ocultas destes dispositivos 

poderão ser executadas aplicando técnicas e materiais mais direcionados para a função 

e menos para a estética. As secções expostas deverão ser construídas utilizando 

técnicas e materiais enquadrados no projeto original da Estrada Património. 

6.5.2 Valetas 

6.5.2.1 Condições técnicas específicas 

a) As valetas devem ser executadas com as dimensões e materiais apresentados neste 

manual, podendo haver adaptações relativamente às dimensões. Caso não exista 

espaço suficiente para a sua implantação ou seja necessária uma maior capacidade de 

drenagem, também podem aplicar-se geodrenos adequados à exigência de drenagem. 

Tabela 14 Processo de construção a aplicar nas valetas. 

Processo Ação técnica 
  

Construção da valeta 

 Aplicar duas fiadas de cubo de pedra da região (ou granito de cor cinza), com 110mm 
de lado, assentes em massame de betão, entre o pavimento e a valeta (Figura 83); 

 Construir a valeta de largura entre 0,60m – 1,00m e profundidade variável (Figura 83); 
 Aplicar cubos de pedra da região (ou granito de cor cinza), com 110mm, assentes em 

massame de betão e dispostos de acordo com a Figura 83. 
 Efetuar, sempre que necessário, a modelação dos cubos de pedra de forma a obter a 

correta disposição e encaixe entre eles, cumprindo com o apresentado na Figura 83. 

                                                      
15 Consideram-se apenas os elementos de drenagem de superfície imediatamente adjacentes à plataforma de circulação. 
16 Dada a especificidade e diversidade de dispositivos de drenagem subterrâneos existentes, optou-se pela não apresentação de 
processos e pormenores construtivos e apenas se indicam as condições técnicas gerais para sua execução, devendo ser uma 
área objeto de estudos mais detalhados. 
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Figura 83 Pormenores tipo de construção de valetas côncavas revestidas a cubo. 

6.5.3 Sumidouros 

6.5.3.1 Condições técnicas específicas 

a) As caixas dos sumidouros de valeta deverão ser construídas em betão, funcionar como 

base de suporte para as grelhas de escoamento a implantar à superfície, e possuir as 

dimensões e formato apresentados nas presentes normas técnicas. 

b) As grelhas dos sumidouros a implantar nas valetas devem ser amovíveis, possuir 

formato côncavo da mesma configuração da valeta em que se inserem, e ser 

construídas em aço, betão ou pedra da região (ou em granito de cor cinza), e com 

dimensões e formato de acordo com as presentes normas técnicas. 

Tabela 15 Processo de construção a aplicar nos sumidouros. 

Processo Ação técnica 
  

Construção da caixa 
do sumidouro 

 Construir caixa em betão, com 0,80m de profundidade (desde a base da grelha) e 
0,50m de lado, assente em solo devidamente compactado (Figura 84); 

 Aplicar o canal de escape da caixa do sumidouro a um mínimo de 0,10m do seu fundo, 
devendo o mesmo canal possuir um mínimo de 0,40m de diâmetro (Figura 84); 

 Formatar o topo das paredes laterais da caixa do sumidouro de forma a sustentar a 
grelha amovível bem como a fixar as duas fiadas de cubo de pedra (Figura 84). 

  

Construção da grelha 
do sumidouro 

 Aplicar grelha côncava amovível com 0,60 x 0,60 x 0,20 (m), em aço, betão ou pedra 
da região (ou granito de cor cinza). A concavidade da grelha deverá ser a mesma da 
valeta em vai ser aplicada e de acordo com a Figura 84. 
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Figura 84 Pormenores tipo de construção do sumidouro e da grelha de valeta. 
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6.6 Sinalização Vertical 

6.6.1 Condições técnicas gerais 

a) Os elementos de sinalização existentes do projeto original da Estrada Património devem 

ser preservados. Deve proceder-se ao seu restauro, caso o estado de conservação 

assim o exija, devendo ser respeitadas as suas características originais; 

b) Os elementos de sinalização existentes na Estrada Património que não se enquadrem 

com as características do projeto original da estrada devem ser reconstruidos ou 

substituídos em conformidade com as normativas técnicas apresentadas; 

c) Os novos elementos de sinalização vertical a aplicar devem apresentar-se com as 

dimensões, formas e cores apresentadas nestas normas técnicas. 

d) Os novos elementos devem ser construídos em betão e betão armado e pintados, de 

acordo com o apresentado, com tinta de base aquosa c/ tratamento antifungíco e bom 

comportamento à intempérie, que permite uma maior durabilidade; 

e) As inscrições/informações de perigo e regulamentação, indicação e turístico-cultural a 

aplicar nas placas de sinalização, devem ser aplicadas de acordo com o Regulamento 

de Sinalização do Trânsito em vigor, utilizando tintas retrorreflectoras, de forma a obter 

os mesmos resultados da sinalização metálica atualmente utilizada. 
 

Tabela 16 Processo de construção a aplicar na sinalização vertical. 

Processo Ação técnica 
  

Postes 

 Utilizar postes em betão armado conforme a Figura 85 e 86. As medidas apresentadas 
referem-se apenas à parte visível do elemento de sinalização, sendo que os postes 
devem possuir mais 0,60m a partir da sua base para ser enterrado e fixado no solo; 

 Aplicar tinta de cor preta na base do poste (0,25m) e tinta de cor branca no poste. 

  

Placas 

 As placas de sinalização devem ser construídas em betão, com espessura de 50mm, 
e possuir as dimensões e formas de acordo com a Figura 87 e com o Anexo 2; 

 Aplicar as placas de sinalização a 1,50m da base do poste, medido a partir do ponto 
inferior da placa (Figura 85); 

 As únicas exceções aos pontos anteriores são as placas de indicação, as quais devem 
ser construídas em betão, com espessura de 50mm, e possuir as dimensões, formas e 
cores estipuladas na Figura 88; 

 Aplicar as placas de indicação, em relação ao poste de sustentação, de cima para 
baixo, com espaçamento de 0,02m entre elas, num máximo de três placas de uma 
linha de texto, ou uma placa de uma linha e uma de duas linhas, por poste (Figura 86). 

  

Fixação 
 Fixar placa ao poste de sustentação através da aplicação de perfis em “L”, em aço 

inox ou galvanizado, e de parafusos em aço inox ou galvanizado (Figura 85 e 86). 
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Figura 85 Pormenores tipo de construção e fixação de sinalização vertical. 
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Figura 86 Pormenores tipo de construção e fixação de sinalização de indicação. 
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Figura 87 Dimensões das placas sinalização vertical, em betão. 

 
Figura 88 Dimensões das placas de indicação, em betão, de uma e duas linhas de texto. 
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6.6.2 Marcos quilométricos, hectométricos e miriamétricos  

6.6.2.1 Condições técnicas específicas 

a) Os marcos existentes do projeto original da Estrada Património devem ser preservados. 

Deve proceder-se ao seu restauro, caso o estado de conservação do mesmo assim o 

exija, devendo ser respeitadas as suas características originais; 

b) Os marcos ou elementos de sinalização existentes na Estrada Património, com as 

funções de indicação quilométrica, hectométrica e miriamétrica, que não se enquadrem 

com as características do projeto original da estrada devem ser reconstruidos ou 

substituídos de acordo com as normativas técnicas apresentadas; 

c) Os novos marcos devem ser construídos em betão e pintados com tinta de base aquosa 

com tratamento antifungíco e bom comportamento à intempérie. Devem apresentar-se 

com as dimensões, formas e cores apresentadas na Figura 89. 

 

 
Figura 89 Pormenores tipo de construção dos marcos quilométricos, hectométricos e miriamétricos. 
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6.7 Sinalização horizontal 

6.7.1 Condições técnicas gerais17 

a) A sinalização horizontal existente nas Estradas Património deve ser restaurada aquando 

do processo de recuperação; 

b) A sinalização horizontal (marcas rodoviárias) deverá ser aplicada de acordo com o 

Regulamento de Sinalização do Trânsito em vigor; 

c) A aplicação da sinalização horizontal nas Estradas Património deve limitar-se às marcas 

que se consideram indispensáveis (ex.: marcação do eixo e guiamento lateral); 

d) As tintas a utilizar na pré-marcação devem ser, de preferência, na cor branca, de 

secagem rápida e de resistência ao desgaste compatível com o tempo de duração 

exigido até à marcação final, tendo em consideração o volume de tráfego em presença; 

e) As características das tintas a utilizar na marcação final devem cumprir com as normas 

estabelecidas pela Estradas de Portugal, S.A. para os Equipamentos de Sinalização e 

Segurança (Anexo 3). 

6.8 Elementos de segurança 

6.8.1 Condições técnicas gerais 

a) Os elementos de segurança existentes do projeto original da Estrada Património devem 

ser preservados. Deve proceder-se ao seu restauro, caso o estado de conservação 

assim o exija, devendo ser respeitadas as suas características originais; 

b) Os elementos de segurança que se apresentem em locais onde a sua funcionalidade já 

não é necessária, devem ser reposicionados em locais onde sejam necessários, ou 

então, para complementar locais onde tenham ocorrido perdas de elementos idênticos; 

c) Os elementos de segurança existentes na Estrada Património que não se enquadrem 

com as características do projeto original da estrada (ex.: guardas de segurança 

metálicas) devem ser substituídos de acordo com as normativas técnicas apresentadas; 

d) Os novos elementos de segurança a aplicar devem apresentar-se com as dimensões, 

formas e cores apresentadas nestas normas técnicas, e devem cumprir com as 

exigências de segurança pretendidas; 

e) As pinturas a aplicar nos novos elementos devem ser efetuadas com tinta de base 

aquosa com tratamento antifungíco e bom comportamento à intempérie. 

                                                      
17 Dada a especificidade técnica da sinalização horizontal (marcas rodoviárias) e uma vez que já existem normas estabelecidas 
para a sua aplicação, optou-se pela não apresentação de processos e pormenores construtivos e apenas se indicam as 
condições técnicas gerais para sua execução. 
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6.8.2 Guiamento e balizagem 

6.8.2.1 Condições técnicas específicas 

a) A seleção do tipo de elemento de guiamento e balizagem a aplicar no processo de 

recuperação deve basear-se nos elementos pré-existentes do projeto original da Estrada 

Património em questão, de forma a criar uniformidade nos elementos; 

b) No caso dos marcos delineadores, devem ser construídos em pedra da região ou betão 

e pintados com tinta de base aquosa com tratamento antifungíco e bom comportamento 

à intempérie; 

c) Os marcos devem ser aplicados a uma distância de 1,50m entre eles, medidos desde os 

seus pontos mais próximos; 

d) Os marcos delineadores devem apresentar-se com as dimensões, formas e cores 

apresentadas na Figura 90. 

 

 
Figura 90 Pormenores tipo de construção de marcos delineadores. 
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6.8.3 Guardas de segurança 

6.8.3.1 Condições técnicas específicas 

a) As guardas de segurança são aplicadas longitudinalmente ao longo da AAFR com o 

objetivo de conter e/ou redirecionar veículos desgovernados que saiam da faixa de 

rodagem, impedindo-os de embater em obstáculos perigosos ou de sair desgovernados 

da plataforma de circulação; 

b) As guardas de segurança apresentam elementos de transição e terminais. Uma 

transição define-se pela estrutura que faz a ligação entre duas barreiras de segurança 

diferentes. Os terminais definem-se como sendo o tratamento das extremidades de uma 

barreira de segurança; 

c) A seleção do tipo de guarda de segurança a aplicar no processo de recuperação deve 

basear-se nos elementos pré-existentes do projeto original da Estrada Património em 

questão, de forma a criar uniformidade nos elementos; 

d) A aplicação de pinturas nas guardas de segurança deve executar-se através do uso de 

tinta de base aquosa com tratamento antifungíco e bom comportamento à intempérie; 

e) As novas guardas de segurança a aplicar, devem cumprir com as normativas técnicas 

apresentadas na Tabela 17; 

Tabela 17 Processo de construção a aplicar nas guardas de segurança. 

Processo Ação técnica 
  

Postes 

 Utilizar postes em betão armado conforme a Figura 91 e 92, e de acordo com a 
guarda de segurança a aplicar (em rede ou betão); 

 Aplicar, nos postes das guardas de segurança (em rede), tinta de cor preta na base do 
poste (0,25m) e tinta de cor branca na restante estrutura (Figura 91); Os mesmos 
devem distanciar-se 1,00m entre eles (Figura 91); 

 Aplicar, nos postes das guardas de segurança (em betão), tinta de cor branca em toda 
a estrutura (Figura 92). Os mesmos devem distanciar-se 1,50m entre eles (Figura 93); 

 Compactar e acomodar corretamente o solo que envolve os postes, para que os 
mesmos fiquem corretamente fixos.  

  

Barreiras 

 Aplicar, nas guardas de segurança (em rede), uma fiada de rede, em arame de aço 
com malha em losango de dimensão 50mm, pintada de cor branca (Figura 91); 

 Aplicar, nas guardas de segurança (em betão), barreiras em betão armado com as 
dimensões e cores apresentadas na Figura 92. 

  

Fixação 

 Aplicar, nas guardas de segurança (em rede), perfil de fixação conforme a Figura 91; 
 Aplicar, nas guardas de segurança (em betão), perfis de fixação em “L”, em aço inox 

ou galvanizado, e parafusos em aço inox ou galvanizado, para fixar a barreira de 
segurança ao poste de sustentação (Figura 92 e 93). 
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Figura 91 Pormenores tipo de construção de guardas de segurança em rede. 
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Figura 92 Pormenores tipo de construção de guardas de segurança em betão. 
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Figura 93 Pormenores tipo de aplicação de guardas de segurança em betão. 
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6.9 Muros e Taludes 

6.9.1 Condições técnicas gerais 

a) A recuperação de muros e taludes existentes nas Estradas Património deve 

fundamentar-se numa avaliação à sua eficiência estrutural e de estabilidade, sendo que 

a sua recuperação, quando necessária, deverá privilegiar sempre a segurança; 

b) A recuperação de taludes 18 , caso se detetem problemas de estabilidade, deverá 

ponderar o seu reperfilamento e/ou a aplicação de técnicas de estabilização, como por 

exemplo a instalação de vegetação adequada. 

c) Os muros de suporte ou de espera do projeto original da Estrada Património, ou que se 

encontrem integrados na envolvente próxima, devem ser preservados, devendo-se 

proceder ao seu restauro ou reconstrução, caso o estado de conservação assim o exija, 

e respeitando as suas características técnicas e estéticas originais; 

d) Nos casos em que seja necessária a aplicação de betão armado, o mesmo deverá 

posteriormente ser revestido por materiais e técnicas construtivas integradas na 

envolvente de forma a promover a sua integração no ambiente rodoviário. 

e) A construção de novos muros de pedra seca19 deve cumprir com as normativas técnicas 

apresentadas na Figura 94 e 95. 
 

 
Figura 94 Pormenor tipo de construção de muros de suporte em pedra seca com alturas até 0,80m. 

                                                      
18 Dada a especificidade dos taludes, optou-se pela não apresentação de processos e pormenores construtivos e apenas se 
indicam as condições técnicas gerais para sua execução, devendo ser uma área objeto de estudos mais detalhados. 
19 Dada a variedade de tipologias de muros, optou-se apenas pela apresentação, a título de exemplo, de muros em pedra seca. 
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Figura 95 Pormenor tipo de construção de muros de suporte em pedra seca com alturas entre 0,80m e 2,0m. 
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6.10 Obras de arte 

6.10.1 Condições técnicas gerais20 

a) A recuperação de obras de arte deve fundamentar-se numa avaliação de segurança e 

capacidade de carga a ser efetuada/orientada por técnicos qualificados; 

b) As obras de arte existentes do projeto original da Estrada Património, ou de períodos 

anteriores ao mesmo, devem ser preservados. Deve proceder-se ao seu restauro, caso 

o estado de conservação assim o exija, devendo ser respeitadas as suas características 

originais; 

c) As ações de preservação e restauro devem executar-se através de intervenções ao nível 

da construção civil como são caso: picagem de rebocos velhos e deteriorados, novo 

salpico, emboço e reboco, execução de pinturas, etc; 

d) Nas situações em que seja necessário aplicar pinturas na recuperação de obras de arte, 

as mesmas devem ser efetuadas com tinta de base aquosa com tratamento antifúngico 

e bom comportamento à intempérie; 

e) Na necessidade de se efetuarem intervenções de reconstrução e de reabilitação, as 

mesmas deverão ser planeadas de forma a manter a linguagem técnica e as 

características originais da obra de arte; 

f) No caso das pontes e pontões, e nas situações em que as mesmas não suportem a 

carga a que são sujeitas por parte do tráfego, deverá efetuar-se um reforço das 

estruturas em défice de forma a aumentar a capacidade de carga das mesmas. Tal 

intervenção deverá respeitar a linguagem e as características físicas dos elementos 

existentes; 

g) Na possibilidade das anteriores medidas de reforço provocarem alterações acentuadas e 

danosas nas características visuais e técnicas das pontes e pontões, estas não deverão 

ser executadas, devendo optar-se pelo redireccionamento do tráfego perturbador para 

estradas com capacidade de carga adequada; 

h) Qualquer outro elemento de valor patrimonial previsto neste manual e que se encontre 

associado às obras de arte (ex.: guardas de segurança, dispositivos de drenagem, etc.), 

deverá ser recuperado de acordo com as condições técnicas gerais e/ou especificas 

apresentadas neste manual e que se lhe destinam. 

 

                                                      
20 Dada a especificidade técnica e variedade das obras de arte, optou-se pela não apresentação de processos e pormenores 
construtivos e apenas se apresentam fotos exemplificativas e se indicam as condições técnicas gerais para sua execução, 
devendo ser uma área objeto de estudos mais detalhados por parte de técnicos qualificados. 
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Figura 96 Ponte sobre a Ribeira do Vascão, E.N.2 (Fonte: http://www.panoramio.com). 

 
Figura 97 Ponte recuperada sobre a Ribeira da Foupana, E.N.122 (Fonte: http://www.panoramio.com). 

6.11 Vegetação 

6.11.1 Vegetação a preservar 

6.11.1.1 Condições técnicas gerais 

a) O material vegetal a preservar será aquele que apresente uma ou várias das seguintes 

situações: se apresente saudável; de espécie protegida legalmente; de espécie 

autóctone; que se apresente como um elemento notável ou parte de um grupo notável 

na paisagem (o qual também deve ser preservado); que possua elevado valor 

patrimonial ou pertença à plantação original da Estrada Património; 

b) A seleção da vegetação a preservar deve obedecer ao estipulado em projeto ou às 

orientações de um técnico qualificado; 

c) Deve evitar-se a preservação e proteção do material vegetal que se encontre em fase 

decadente, com problemas fitossanitários e/ou danos irreparáveis21, ou que possa criar 

situações de insegurança para os utilizadores. 

                                                      
21 Extremidades mortas e/ou “dieback” nos ramos de maior dimensão; danos causados por raios, insetos ou equipamentos; 
curvaturas e/ ou irregularidades do terreno; e fendas, cavidades, podridões, fungos, térmitas, “formigas carpinteiras” e cancros 
(Elmendorf et al. 2005: 6-7). 
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6.11.2 Barreiras e técnicas de proteção 

6.11.2.1 Condições técnicas gerais 

a) Em troços de estrada demasiado extensos ou em empreitadas de prazos reduzidos (ex. 

3 meses), aplicar barreiras e técnicas de proteção apenas em árvores protegidas 

legalmente e/ou de valor patrimonial, e em árvores situadas em zonas de estaleiro, 

zonas de paragem ou contiguas a eixos de circulação de viaturas de obra; 

b) Sinalizar, como “Área de Proteção de Vegetação”, todas barreiras de proteção durante o 

processo de recuperação. (Couto e Couto 2006: 5); 

c) Sempre que se verifique no decorrer da obra a necessidade de aplicar proteções 

pontuais para a não danificação de ramos ou troncos, estas devem ser efetuadas com a 

aplicação de materiais adequados (ex.: borrachas); 

d) Deverão ser aplicadas barreiras de proteção individual, à zona ou excecional. As 

dimensões horizontais das barreiras de proteção individual e à zona devem definir-se 

pelos limites da projeção da copa, e as dimensões horizontais e verticais da barreira de 

proteção excecional pelo calibre e estrutura da árvore; 

e) Todas as barreiras devem ser colocadas no início dos trabalhos até ao seu término, e a 

escolha do tipo de barreira a usar dá-se de acordo com as seguintes situações: 

6.11.2.2 Barreira de proteção individual 

Tabela 18 Processo de construção de barreiras de proteção individual. 

Processo Ação técnica 
  

Aplicação 
 Aplicar na proteção de um só elemento arbóreo ou arbustivo quando a sua instalação 

não criar conflito com elementos construídos ou a construir, e/ou em situações em que 
não há necessidade de efetuar trabalhos no interior dos limites de projeção da copa. 

  

Tutoragem da 
barreira 

 Aplicar tutores de suporte pelos limites de projeção da copa (Figura 98), em madeira 
de pinho, de secção circular com 0,10m de diâmetro, 3,0m de altura (2,20m acima do 
nível do solo e 0,80m abaixo do nível do solo) e distanciamento máximo de 2,0m entre 
eles (medidos desde o seu centro) – Figura 99. 

  

Revestimento da 
barreira 

 Barreiras com 2,0m de altura em tapume de madeira, chapa, ou tela (Figura 99); 
 Por motivos de segurança viária, qualquer um dos revestimentos deve incorporar ou 

ser pintado com cor branca refletora de forma a haver reflexão de luz durante a noite; 
 Manter, entre a base da barreira e o nível do solo existente, um espaçamento de 

0,20m para preservar a circulação de fauna (Figura 99); 
 Réguas de fixação da barreira em madeira com 2,0 x 0,10 x 0,03m, fixadas ao tutor 

com parafusos galvanizados (Figura 100). 
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Figura 98 Pormenores tipo de aplicação de barreiras de proteção individual. 

 

 
Figura 99 Pormenores tipo de construção de barreiras de proteção individual. 
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Figura 100 Pormenores tipo de fixação de barreiras de proteção individual. 

6.11.2.3 Barreira de proteção à zona 

Tabela 19 Processo de construção de barreiras de proteção à zona. 

Processo Ação técnica 
  

Aplicação 
 Aplicar na proteção de dois ou mais exemplares, quando não houver conflito com 

elementos construídos ou a construir, ou se não for necessária a execução de 
trabalhos dentro dos limites de projeção da copa. 

  

Tutoragem da 
barreira 

 Aplicar tutores pelos limites de projeção das copas (Figura 101), em madeira de pinho, 
secção circular com 0,10m de diâmetro, 3,0m de altura (2,20m acima do nível do solo 
e 0,80m abaixo do nível do solo) e um distanciamento máximo de 3,0m entre eles 
(medidos desde o seu centro) – Figura 104; 

 Por motivos de segurança viária, os tutores devem ser pintados de cor branca refletora 
de forma a haver reflexão de luz durante a noite. 

  

Revestimento da 
barreira 

 Barreiras com 2,0m de altura em rede metálica, tapume ou tela (Figuras 102 a 104); 
 Manter, entre a base da barreira e o nível do solo existente, um espaçamento de 

0,20m para preservar a circulação de fauna (Figura 104). 
 Por motivos de segurança viária, a aplicação de tapume ou tela como revestimento 

deve incorporar ou ser pintado com cor branca refletora; 
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Figura 101 Pormenores tipo de aplicação de barreiras de proteção à zona. 

 

 
Figura 102 Rede metálica (Fonte: http://www.vedicerca.pt). 

 
Figura 103 Rede metálica (Fonte: http://www.vedicerca.pt). 

 

 
Figura 104 Pormenores tipo de construção de barreiras de proteção à zona. 
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6.11.2.4 Barreira de proteção excecional 

Tabela 20 Processo de construção de barreiras de proteção excecional. 

Processo Ação técnica 
  

Aplicação 

 Aplicar na proteção de um só exemplar arbóreo ou arbustivo, quando for tecnicamente 
inviável aplicar as barreiras de proteção individual ou à zona. Este método não deve 
ser considerado como uma opção primária para a proteção da vegetação, mas sim um 
método para mitigar perturbações inevitáveis quando existem conflitos entre os limites 
de projeção da copa com elementos construídos ou a construir, ou em situações em 
que é necessário efetuar trabalhos no interior dos limites de projeção da copa. 

  

Revestimento da 
barreira 

 Barreiras em tapume de madeira, pintado de cor branca refletora, perfurado junto ao 
tronco para permitir ventilação e não se criarem condições para o desenvolvimento de 
fungos no exemplar, e fixado por parafusos galvanizados (Figuras 105 e 106). 

  

Técnicas de proteção 

 Aplicar faixas protetoras no tronco, com ligaduras elásticas, colocadas de forma a 
cobrir todo o tronco da árvore desde a sua base até aos primeiros ramos, os quais 
também devem ser parcialmente cobertos na sua base (Figura 106); 

 Quando a circulação de pessoas ou equipamentos é indispensável dentro dos limites 
de projeção da copa da árvore, e visto que esta área não se encontra vedada, deve 
ser aplicada uma camada de aproximadamente 15cm de “mulch” antes do início dos 
trabalhos. Esta camada deve ser estendida em toda a área interior aos limites de 
projeção da copa e mantida durante a execução da obra até ao seu término (Couto e 
Couto 2006: 5) – Figuras 105 e 106. 

 

 
Figura 105 Pormenores tipo de aplicação de barreiras de proteção excecional | Esc. 1/200 
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Figura 106 Pormenores tipo de construção de barreiras de proteção excecional. 

6.11.3 Sinalização de proteção de vegetação 

6.11.3.1 Condições técnicas gerais 

a) A sinalização de “Área de Proteção de Vegetação” (Figuras 107 e 108) deve ser 

colocada de acordo com o projeto e/ou fiscalização; junto das barreiras de proteção de 

vegetação individual e à zona, após a sua aplicação; e junto dos limites de projeção da 

copa, quando aplicadas barreiras de proteção excecional; 

b) A sinalização destina-se a informar as equipas de trabalho e os veículos que circulam 

durante o processo de recuperação da Estrada Património para os cuidados a ter nestas 

áreas; 

c) A sinalização deve ser corretamente preservada e armazenada durante e após o 

processo de obra, para que possa ser reutilizada em futuras intervenções; 

d) As características e configurações gerais da sinalização de “Área de Proteção de 

Vegetação” a aplicar devem cumprir com as condições apresentadas na Tabela 21; 

e) Nos casos em que é necessário proceder à fabricação da sinalização, deverão ser 

cumpridas as condições da Tabela 21 em acordo com as disposições normativas da 

Estradas de Portugal, S.A. para equipamentos de sinalização e segurança (Anexo 3). 
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Tabela 21 Características da sinalização de “Área de Proteção de Vegetação”. 

Processo Ação técnica 
  

Placa de sinalização 

 As dimensões da placa de sinalização devem ser de 900 x 600mm e não devem 
considerar a sua orla exterior, aqui proposta com uma largura de 10mm (Figura 107). 

 Fabricar em liga de alumínio (AlMg2) com a espessura mínima de 2,0mm e 
enquadrada por uma moldura tipo "all round" em perfil de alumínio extrudido (AlMg5) 
de aba dupla (Figura 108). 

 Deverá possuir as cores de base e texto relativas a sinalização temporária, 
refletorizada, devendo garantir, no momento de aplicação em obra, valores mínimos 
do Coeficiente de rectro-reflexão e do Fator de luminância em conformidade com as 
disposições normativas da E.P. para equipamentos de sinalização e segurança. 

 Apresentar o texto escrita em Língua Portuguesa e em Língua Inglesa. (Figura 107). 

  

Poste de suporte 

 Tubular, em aço, de secção circular com 60mm de diâmetro e espessura capaz de 
realizar a função de suporte a que se destina (Figura 108). Os acabamentos de fabrico 
devem estar em conformidade com as disposições normativas da E.P. para 
equipamentos de sinalização e segurança. 

 As peças de fixação ao poste são braçadeiras apropriadas, de aço ou alumínio, com 
espessura adequada ao poste, não devendo permitir, depois do aperto, a rotação da 
placa no poste (Figura 108). 

 

 
Figura 107 Placa de sinalização tipo para “Área de proteção de vegetação”. 
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Figura 108 Pormenores tipo de montagem da sinalização de “Área de proteção de vegetação”. 

6.11.4 Cuidados inerentes às áreas de proteção de vegetação 

6.11.4.1 Condições técnicas gerais 

As equipas de trabalho devem cumprir os seguintes cuidados inerentes às zonas 

sinalizadas como “Área de Proteção de Vegetação” (DMR 1997: D2.2-D2.3): 

a) Evitar trabalhos dentro dos limites de projeção da copa da árvore a fim de reduzir a 

ocorrência de danos no sistema radicular, tronco e ramos, o que pode tornar a 

vegetação instável; 

b) Não é permitida a colocação e/ou armazenamento de qualquer tipo de materiais, a 

deposição de resíduos líquidos e a lavagem de máquinas ou ferramentas nas zonas 

indicadas e sinalizadas como de proteção de vegetação; 

c) Não pregar ou afixar objetos em qualquer tipo de vegetação; 

d) A circulação de veículos, que possam provocar a compactação do solo e do sistema 

radicular, deve seguir o trajeto aprovado pela fiscalização e este deve ser o mais afastado 

possível da vegetação a proteger, de forma a evitar-se a compactação excessiva do solo e 

das raízes. 

e) Evitar movimentações de solo (aterro ou escavação) dentro dos limites de projeção da 

copa da árvore. Alterações que afetem drasticamente o lençol freático e a drenagem 

natural relativamente à árvore podem provocar a acumulação e excesso de água ou o 

abatimento do lençol freático. 
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6.11.5 Vegetação a transplantar 

6.11.5.1 Condições técnicas gerais 

a) O transplante da vegetação deve efetuar-se sempre que a sua manutenção no local não 

seja possível ou desejável e desde que os exemplares a transplantar tenham as 

condições e características que permitam o processo técnico. 

b) O transplante deve ser considerado como um meio alternativo à preservação da 

vegetação e deve ser executado segundo as condições apresentadas na Tabela 22. 
 

Tabela 22 Execução de transplantes de vegetação. 

Processo Ação técnica 
  

Seleção de espécies 
a transplantar 

 Transplantar apenas vegetação saudável, e com boa estrutura; 
 Exemplares que foram sofrendo podas radiculares ao longo dos anos aceitam melhor 

o transplante do que os que não sofreram podas radiculares ou daqueles que foram 
podados apenas antes do transplante (Gilman 2012: 381). 

  

Execução do 
transplante 

 Efetuar o corte do torrão apenas depois de serem efetuadas as regas durante os dias 
suficientes para que o exemplar fique devidamente hidratado (Gilman 2012: 381); 

 Para cortar o torrão com sistema radicular suficiente para manter o exemplar num 
estado de saúde razoável, deverão efetuar-se os cortes afastados do tronco, à 
distância de 4 a 5 vezes o diâmetro do tronco (Gilman 2012: 381); 

 O torrão deve ser envolvido em serapilheira ou rede metálica biodegradável para se 
evitar que o mesmo se desfaça durante as operações de transplante e de transporte. 

  

Podas a executar 

 As raízes que integrem o torrão deverão ser aparadas, de modo a evitar-se o 
desenvolvimento de doenças; 

 As podas na parte aérea do exemplar a transplantar devem restringir-se à remoção de 
ramos mortos, doentes, cruzados, partidos e infestados (Gilman 2002: 83). 

 

6.11.6 Vegetação a abater 

6.11.6.1 Condições técnicas gerais 

a) O material vegetal a abater, deve obedecer ao estipulado em projeto e ser sinalizado por 

toda a área de intervenção através da aplicação de uma marca no tronco usando tinta. 

b) O abate compreende a remoção da totalidade da parte aérea e subterrânea. 

c) Deve remover-se o material vegetal que se apresente em fase decadente, com 

problemas fitossanitários e/ou danos irreparáveis 22, ou que possa criar situações de 

insegurança para os utilizadores. 

                                                      
22 Extremidades mortas e/ou “dieback” nos ramos de maior dimensão; danos causados por raios, insetos ou equipamentos; 
curvaturas e/ ou irregularidades do terreno; e fendas, cavidades, podridões, fungos, térmitas, “formigas carpinteiras” e cancros 
(Elmendorf et al. 2005: 6-7). 
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6.11.7 Métodos de abate 

Tabela 23 Execução de abates de vegetação. 

Processo Ação técnica 
  

Herbáceas 

 Aplicar métodos físicos e/ou químicos; 
 A remoção por método físico é um trabalho intensivo e, geralmente, não deve ser 

aplicável a áreas muito extensas. Se removida por este método, os resíduos deverão 
ser transportados para um vazadouro apropriado ou queimados ou destruídos sem 
risco de propagação; 

 A remoção por método químico é, talvez, a ação mais comum para a remoção de 
herbáceas. As suas vantagens incluem o custo, a eficácia e a facilidade de aplicação. 
Se removida por este método, aplicar produtos de baixo nível de toxicidade. 
Dependendo da espécie, podem ser necessárias múltiplas aplicações de herbicidas. 
(DMR 1997: D2.2-D5.3) 

  

Árvores e arbustos 

 Cortar por partes de modo a não se prejudicar a vegetação ou as estruturas 
construídas adjacentes a preservar e derrubar os ramos e troncos cortados para 
dentro da área de intervenção; 

 Cortar os troncos e os ramos de maiores dimensões de modo a poderem ser utilizados 
como lenha, madeira (serração) ou reciclagem (estilha); 

 Os restantes resíduos vegetais não podem ser inseridos em profundidade no solo nem 
queimados, apenas poderão ser submetidos a compostagem (fora do local de obra). 
Só após os resíduos serem sujeitos a compostagem é que poderão ser introduzidos 
no solo, como matéria orgânica. 

 Após a remoção do tronco e ramos, deixar um toco com uma altura que não exceda 
os 25cm e tratar com herbicida químico apropriado para evitar o surgimento de novos 
rebentos (DDT 2009: 33). 

  

Trepadeiras 

 Remover trepadeiras de troncos, ramos e copas de árvores com cuidado para não 
danificar os exemplares a preservar. Nos casos em que há elevado nível de 
propagação da trepadeira, devem efetuar-se cortes de abate sem a remover da copa, 
permitindo que estas se soltem de forma natural ao longo do tempo (DDT 2009: 33). 

 

6.11.8 Vegetação a plantar 

6.11.8.1 Condições técnicas gerais 

a) A instalação de vegetação deve ser determinada em projeto, o qual deve considerar a 

preparação do local, a seleção de espécies e a sua instalação; 

b) A preparação do local pode envolver a remoção de alguma vegetação, seletivamente ou 

totalmente, para eliminar espécies indesejáveis ou acomodar novas plantações. 

c) A seleção da vegetação é determinada em projeto e deve ponderar as características do 

projeto original da Estrada Património, os seus objetivos ecológicos e estéticos, 

preocupações orçamentais, facilidade de instalação e necessidades de manutenção. 
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6.11.8.2 Sementeiras 

6.11.8.2.1 Condições técnicas gerais 

a) Na aplicação de sementeiras devem determinar-se as misturas e taxas de plantação; 

b) Devem verificar-se as espécies autóctones do local aquando a seleção das misturas; 

c) O caráter e a qualidade das sementes variam amplamente pelo que é necessário 

compreender os termos exibidos na Tabela 24 para se efetuar a triagem das sementes, 

com as características pretendidas e adequadas, e escolher fornecedores credenciados; 

d) Alguma da informação apresentada na Tabela 24 pode ser encontrada no rótulo das 

sementes, o qual deve ser analisado para se obterem bons resultados de germinação; 

e) Depois de efetuada a triagem e a seleção das sementes a aplicar é necessário preparar 

a sementeira (manualmente ou mecanicamente) de acordo com as características e 

condições da área e conforme as condições técnicas de plantação apresentadas no 

ponto 6.11.8.2.2 e na Tabela 25. 

Tabela 24 Critérios e condições de aceitação do material vegetal (Adaptado de DDT 2009: 40-42). 

Critério Condição 
  

Pureza 
 Indica a percentagem especificada de sementes, sem incluir outras sementes ou 

material inerte. 
  

Material inerte 
 Indica os materiais não-viáveis, tais como areia, pedras, paus, terra, palha e sementes 

inviáveis. Estes materiais não aumentam o rendimento da germinação. 
  

Ervas nocivas 
 Indica a percentagem, do peso total, de sementes de ervas nocivas. Estas devem 

estar presentes apenas em percentagens muito baixas (zero ou próxima de zero). 
  

Outras culturas 
 Indica a percentagem, do peso total, de sementes de outras culturas. Estas devem 

estar presentes apenas em percentagens muito baixas (zero ou próxima de zero). 
  

Germinação 
 Indica a percentagem de sementes puras que irão produzir plantas normais quando 

plantadas em condições favoráveis. 
  

Sementes puras 
 Indica a percentagem de sementes puras que irão germinar e pode ser determinada 

multiplicando a percentagem de sementes puras pela percentagem de germinação e 
dividir por 100. 

  

Variedade  Refere-se à variedade da espécie. 
  

Sementes limpas  Indica se o material não viável for removido das sementes. 
  

Sementes 
certificadas 

 Indica se as sementes foram inspecionadas e se estão em conformidade com os 
padrões estabelecidos pelas autoridades certificadoras. 

  

Proveniência  Indica a origem das sementes. 
  

Dormência 
 Indica se as sementes requerem um período de temperaturas frias (por obtenção 

natural ou por estratificação controlada a frio) e/ou tempo no solo até terminar a 
dormência. 
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6.11.8.2.2 Condições técnicas de plantação 

a) Garantir que a área de plantação é estável, livre de ervas nocivas (DDT 2009: 55), e que 

se encontra regularizada; 

b) Os primeiros 0,30m do solo, excetuando em taludes ingremes, devem ser tratados de 

acordo com a textura e a composição do solo, e conforme o projeto de recuperação; 

c) Aplicar hidrossementeiras após efetuar a regularização do solo (ex.: gradagem) para 

promover a adesão entre a mistura de sementes e o solo (DDT 2009: 51); 

d) A fertilização e correção do pH da área de plantação só serão definidas após uma 

análise credenciada do solo (ex.: ministério da agricultura ou universidades); 

e) A época preferencial para a aplicar sementeiras de sequeiro é no início do outono, 

reduzindo-se assim os riscos de infestação e promovendo-se o desenvolvimento das 

sementes no inverno. 

Tabela 25 Execução de plantações de sementes (Adaptado de DDT 2009: 49-52; Pires e Chaves (2009): 41-47). 

Processo Situação Ação técnica 

  

Manual 

Vantagem   Eficiente em espaços pequenos. 

Modo de aplicação 

 Distribuir manualmente a semente; 
 Enterrar a semente usando ancinhos; 
 Passar manualmente um rolo para fazer aderir a semente ao 

solo, ou efetuar a uma rega ligeira para humedecer a 
camada superior do solo; 

  

Mecânico 

Vantagem 
 Mais eficiente em espaços grandes e planos, mas também 

possível de aplicar em espaços pequenos; 
 Permite a utilização de menos sementes por hectare. 

Modo de aplicação 1 
 Utilizar um semeador (ex.: pneumático) em que os discos 

frontais abrem o solo e instalam a semente e os rolos 
traseiros acomodam a semente e compactam o solo. 

Modo de aplicação 2 
 Distribuir e incorporar a semente no solo utilizando uma 

grade de bicos acoplada a um trator, seguida de rolagem. 
  

Mecânico 
(Hidrossementeira) 

Vantagem 
 Aplicação prática em espaços grandes, pequenos, de 

inclinação acentuada ou de difícil acesso. 

Modo de aplicação 

 Pulverizar uma mistura de sementes, fertilizantes e fibras; 
 Misturar e aplicar os elementos de acordo com as proporções 

e densidades estipuladas em projeto; 
 Dependendo do tipo de semente a aplicar, pode haver 

necessidade de proceder a uma segunda pulverização. 
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6.11.8.3 Material vegetal 

6.11.8.3.1 Condições técnicas gerais 

a) O material vegetal a plantar deve designar-se em projeto pelo seu nome botânico com 

referência ao género, espécie, variedade a cultivar, dimensões, e suporte de 

crescimento (godet, vaso ou torrão), pelo que deverá apresentar-se, aquando a sua 

receção, identificado pelo seu nome botânico através de uma etiqueta com letra legível, 

e cumprir com o estipulado em projeto. 

b) O material vegetal deve adquirir-se em viveiros credenciados e cumprir com as 

condições da Tabela 26. Para além disso, são necessários bons níveis de saúde e 

vitalidade da vegetação para que esta se estabeleça sem problemas. 

 
Tabela 26 Critérios e condições de aceitação do material vegetal (Adaptado de Zimmermann 2011: 32). 

Critério Condição Procedimento/Observações 

   

Tamanho Altura e número de hastes mínimo.  Medir e contar amostras aleatórias. 
   

Estrutura da copa 
Simétrica, equilibrada, com fuste vertical 
direito e desenvolvido conforme a espécie. 

Possuir bons conhecimentos e capacidade 
de diferenciação das espécies. 

   

PAP Perímetro de acordo com projeto. Medir amostras aleatórias. 
   

Torrão/Vaso 
Torrão/Vaso firme, denso e intacto. Raiz não 
muito espessa na extremidade. 

Raízes muito grossas nas extremidades 
indicam um elevado amadurecimento. 

   

Estado fitossanitário 
Exemplares livres de defeitos com rebentos, 
folhagem e casca em ótimo estado. 

Observar deformações, abrasões ou 
dilacerações na casca, queimaduras, 
deficiências nutricionais, doenças, insetos, 
pragas ou outras formas de infeção. 

   

Ervas nocivas Torrão da planta livre de ervas nocivas. 
Em caso de suspeita, abrir cuidadosamente 
o torrão ou verificar durante a plantação. 

 

6.11.8.3.2 Condições técnicas de plantação 

a) Garantir que a área de plantação é estável e livre de ervas nocivas (DDT 2009: 55); 

b) A fertilização e correção do pH da área de plantação só serão definidas após a 

realização de análises de solo em laboratórios credenciados (ex.: ministério da 

agricultura ou universidades); 

c) Efetuar o manuseamento dos exemplares pelo recipiente e não pela parte aérea. 

d) Depois de terminar a plantação, realizar a primeira rega com água abundante para melhor 

compactação e aderência do solo à raiz da planta. As duas regas seguintes deverão garantir 

um igual encharcamento do solo. 
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e) A vegetação em godet é uma prática aconselhável no estabelecimento de espécies 

herbáceas quer em espaços amplos quer em zonas rochosas e taludes. A Tabela 27 

apresenta o processo a ser seguido na sua instalação. 

f) A vegetação em vaso é cultivada em meios artificiais, dentro de um recipiente, o que 

obriga a preparar e adequar a planta para assumir o seu desenvolvimento em meio 

natural. Neste seguimento devem ser executadas as ações da Tabela 28. 

g) Os exemplares vegetais em torrão são cultivados no terreno e normalmente são 

preparados com um torrão composto por uma percentagem do sistema radicular da 

planta e pelo solo contíguo, sendo depois acondicionado num invólucro. A integridade 

deste torrão deve ser mantida através das ações técnicas da Tabela 29. 

6.11.8.3.3 Plantação de vegetação em godet 

Tabela 27 Processo de plantação de vegetação em godet. 

Processo Ação técnica 
  

Época de plantação 
 Plantar durante a primavera quando se verificar o aquecimento suficiente do solo, para 

um bom desenvolvimento da raiz, bem como a ocorrência de chuvas amenas. 
  

Dimensões da cova 
de plantação 

Largura (d) – Figura 109 Profundidade (c) – Figura 109 
Ajustada à largura do godet Ajustada à altura ao godet 

  

Abertura da cova de 
plantação 

 Marcar corretamente os locais de plantação, de acordo com o plano de plantação; 
 Abrir a cova por processos manuais ou mecânicos e transportar a terra removida para 

vazadouro. 
  

Método de plantação 

 Plantar o mais rapidamente possível após a remoção do exemplar do recipiente. As 
pontas das raízes em crescimento podem danificar-se pela exposição, mesmo que 
breve, ao ar (Harris e Dines 1998: 550.9); 

 Manter o godet húmido e protegido durante a sua plantação (DDT 2009: 55); 
 Plantar o exemplar em posição vertical de maneira que o colo fique nivelado com o 

nível do solo existente (DDT 2009: 55) – Figura 109. 
  

Fertilização e 
mulching 

 Aplicar uma cobertura (ex.: mulch, estilha) após a plantação para manter a humidade 
do solo e reduzir a competição de ervas nocivas (DDT 2009: 55). 

 Aplicar pastilha fertilizante de libertação lenta no fundo da cova Figura 109. 

 

 
Figura 109 Pormenores tipo de plantação de vegetação em godet. 
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6.11.8.3.4 Plantação de vegetação em vaso 

Tabela 28 Processo de plantação de vegetação em vaso. 

Processo Ação técnica 

  

Época de plantação  Plantar no início da primavera ou outono durante a ocorrência de chuvas amenas. 

  

Dimensões da cova 
de plantação 

Largura (d) – Figura 110 Profundidade (c) – Figura 110 
 

2 ou 3 vezes a largura do vaso +10cm que altura do vaso 

  

Abertura da cova de 
plantação 

 Marcar corretamente os locais de plantação, de acordo com o plano de plantação; 
 Abrir a cova através de processos manuais ou mecânicos; 
 Transportar a terra removida da cova para vazadouro; 
 Efetuar picagens até 0,10m no fundo e nos lados das covas para permitir uma melhor 

aderência da terra de enchimento. 

  

Método de plantação 

 Amenizar ao máximo a forma artificial do torrão (provocada pelo vaso), executando a 
separação cuidada das raízes e aliviando a terra do torrão (DDT 2009: 58); 

 Plantar logo após a remoção do exemplar do recipiente. As pontas das raízes em 
crescimento podem danificar-se pela exposição ao ar. (Harris e Dines 1998: 550.9); 

 Posicionar o colo nivelado pelo solo existente, ou 50 a 100mm acima do nível do solo 
no caso de o local possuir má drenagem (DDT 2009: 58) – Figura 110. 

  

Enchimento da cova 
de plantação 

 Encher a cova com uma mistura composta por 30% de areia de rio e 70% de terra 
vegetal, encharcada ou muito húmida. Encher primeiramente dois terços da cova e em 
seguida adicionar água para eliminar bolsas de ar. Continuar a encher e a adicionar 
água até cobrir o torrão da raiz e atingir o nível do solo existente (DDT 2009: 58). 

  

Fertilização e 
mulching 

 Envolver os fertilizantes, definidos através da análise efetuada ao solo, com a mistura 
de enchimento das covas aquando a sua colocação. 

 

 
Figura 110 Pormenores tipo de plantação de vegetação em vaso. 
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6.11.8.3.5 Plantação de vegetação em torrão 

Tabela 29 Processo de plantação de vegetação em torrão. 

Processo Ação técnica 

  

Época de plantação  Plantar no início da primavera ou outono durante a ocorrência de chuvas amenas. 

  

Dimensões da cova 
de plantação 

PAP do exemplar Largura (d) – Fig. 111 a 114 Profundidade (c) – Fig. 111 a 114 
 

Entre 20 e 30cm 

Entre 12 e 20cm 

<12 cm 

1,20m x 1,20m 

1,00m x 1,00m 

0,60m x 0,60m 

1,00m 

0,75m 

0,60m 

  

Abertura da cova de 
plantação 

 Marcar corretamente os locais de plantação, de acordo com o plano de plantação; 
 Abrir a cova através de processos manuais ou mecânicos; 
 Transportar a terra removida da cova para vazadouro; 
 Efetuar picagens até 0,10m no fundo e nos lados das covas para permitir uma melhor 

aderência da terra de enchimento (Figura 111 a 114). 

  

Método de plantação 

 Plantar na posição igual à do viveiro e aproximadamente 50mm acima do nível 
existente do solo para compensar o assentamento final (Figura 111 a 114). 

 Posicionar o torrão 50 a 100mm acima do nível do solo existente no caso do local de 
plantação possuir má drenagem (DDT 2009: 59); 

 Cortar e remover todos os cordéis/atilhos do tronco depois do torrão estar colocado e 
posicionado no interior da cova (DDT 2009: 59); 

 Os invólucros não biodegradáveis (ex.: plástico) que envolvem as raízes devem ser 
cuidadosamente removidos na totalidade após o torrão ser colocado e posicionado na 
cova (Harris e Dines 1998: 550.9); 

 Os invólucros de serapilheira podem ser mantidos na plantação, ainda que se deva 
remover o seu terço superior após o torrão ser colocado e posicionado na cova. 

  

Enchimento da cova 
de plantação 

 Encher as covas com uma mistura composta por 10% de turfa, 45% de areia de rio e 
45% de terra vegetal, encharcada ou muito húmida; 

 Encher primeiramente dois terços da cova e em seguida adicionar água para eliminar 
bolsas de ar. Continuar a encher e a adicionar água até cobrir o torrão da raiz e atingir 
o nível do solo existente (DDT 2009: 58). 

  

Fertilização e 
mulching 

 Envolver os fertilizantes, definidos através da análise efetuada ao solo, com a mistura 
de enchimento das covas aquando a sua colocação. 

  

Podas durante a 
plantação 

 Não remover a flecha dos exemplares vegetais (Figura 111 a 114). 
 Remover apenas galhos mortos ou danificados, ou aqueles que possam ameaçar a 

aparência e/ou a estrutura de ramificação do exemplar vegetal. A tradicional e 
normalmente aplicada poda de 1/3 dos ramos superiores, não traz benefícios ao 
estabelecimento de plantas em torrão (Harris e Dines 1998: 550.10) – Fig. 111 a 114; 
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Figura 111 Pormenores tipo de plantação de vegetação em torrão: árvore de folha caduca. 

 
 

 
Figura 112 Pormenores tipo de plantação de vegetação em torrão: árvore revestida com ramos desde o colo. 
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Figura 113 Pormenores tipo de plantação de vegetação em torrão: árvore de folha persistente. 

 

 
Figura 114 Pormenores tipo de plantação de vegetação em torrão: árvore em talude. 

6.11.9 Tutoragem 

6.11.9.1.1 Condições técnicas gerais 

a) Aplicar tutores apenas se necessário, promovendo assim a liberdade das árvores para 

se adaptarem naturalmente aos ventos, criando troncos e ramos resistentes e flexíveis; 

b) Em espaços muito ventosos ou em espécies de grande porte devem aplicar-se sistemas 

de tutoragem até que a planta se consiga estabilizar e suportar as adversidades sozinha; 

c) Em nenhuma situação a aplicação de tutoragem pode perfurar ou danificar o torrão. 
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6.11.9.2 Tutoragem simples 

6.11.9.2.1 Condições técnicas específicas 

a) A tutoragem simples deve aplicar-se através da colocação de cintas elásticas entre o 

tronco da árvore e o tutor. 

b) O tutor deve ter dimensões adequadas ao PAP da árvore, de acordo com os valores da 

Tabela 30, e deve ser aplicado de acordo com as técnicas apresentadas na Figura 115. 

Tabela 30 Dimensões do tutor na aplicação de tutoragem simples. 

PAP da árvore Altura do tutor Comprimento 
acima do solo (a) 

Comprimento 
abaixo do solo (b) 

Diâmetro mínimo 
no topo do tutor 

     

>18cm  2200mm  1500mm 700mm 100mm 
     

14cm a 18cm 1650mm 1000mm 650mm 100mm 
     

12cm a 14cm 1500mm 900mm 600mm 75mm 
     

<12cm 1200mm 600mm 600mm 50mm 

 

 
Figura 115 Pormenores tipo de aplicação de tutoragem simples. 



Manual para a Recuperação de Estradas Património 
 

 
135 

 

6.11.9.3 Tutoragem dupla 

6.11.9.3.1 Condições técnicas específicas 

a) A tutoragem dupla deve aplicar-se através da colocação de cintas elásticas entre o 

tronco da árvore e a régua que liga os dois tutores. 

b) Os tutores devem ter dimensões adequadas ao PAP da árvore, de acordo com os 

valores da Tabela 31, e devem aplicar-se de acordo com as técnicas da Fig. 116 e 117. 

Tabela 31 Dimensões dos tutores na aplicação de tutoragem dupla. 

PAP da árvore Altura do tutor Comprimento 
acima do solo (a) 

Comprimento 
abaixo do solo (b) 

Diâmetro mínimo 
no topo do tutor 

     

>18cm  2200mm  1500mm 700mm 100mm 
     

14cm a 18cm 1650mm 1000mm 650mm 100mm 
     

12cm a 14cm 1500mm 900mm 600mm 75mm 
     

<12cm 1200mm 600mm 600mm 50mm 

 

 
Figura 116 Pormenores tipo de aplicação de tutoragem dupla. 
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Figura 117 Pormenores tipo de aplicação e montagem de tutoragem dupla. 
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6.11.10 Ações a aplicar na vegetação durante a obra 

6.11.10.1 Condições técnicas a aplicar em estaleiro 

a) Nas situações em que processo de plantação do material vegetal não ocorra 

imediatamente a seguir à sua receção ou transplante deverá proceder-se ao seu 

abacelamento e correto acondicionamento em estaleiro. 

b) Durante o período de armazenagem deverão ser efetuadas todas as regas necessárias 

para garantir a perenidade do material vegetal em boas condições até à sua plantação. 

c) As condições anteriormente referidas devem orientar-se pelas ações apresentadas na 

Tabela 32 e ser efetuadas/orientadas por técnicos qualificados para cada situação. 

Tabela 32 Ações de manutenção de vegetação em estaleiro. 

Processo Ação técnica 
  

Abacelamento 
 Abacelar em valas, com areia e terra, de profundidade suficiente para o torrão ou vaso 

ficar totalmente coberto. 
  

Acondicionamento 

 Afastar da zona de circulação de pessoas e máquinas; 
 Disponibilizar água suficiente para efetuar regas; 
 Proteger dos ventos dominantes e geadas; 
 Disponibilizar terra fértil. 

  

Rega 
 Aplicar processos manuais ou automáticos, sempre que necessário e em consonância 

com as condições climatéricas. 
 

6.11.10.2 Condições técnicas a aplicar na área de intervenção 

a) A vegetação a preservar na área de intervenção deve ser alvo de ações de manutenção 

efetuadas/orientadas por técnicos qualificados. 

b) As ações de manutenção já existentes no local devem continuar a ser executadas 

durante os trabalhos, por quem de direito e conciliados com as ações da Tabela 33. 

Tabela 33 Ações de manutenção de vegetação na área de intervenção. 

Processo Ação técnica 
  

Controlo de 
vegetação invasora 

 Remover durante o repouso vegetativo aplicando métodos físicos e/ou químicos; 
 Se removida fisicamente, transportar para um vazadouro apropriado, queimar ou 

destruir sem risco de propagação; 
 Se removida quimicamente, aplicar produtos de baixo nível de toxicidade. 

  

Manutenção já 
existente no local 

 Prosseguir com todas as ações e programas de manutenção de vegetação e espaços 
verdes existentes anteriormente à obra, devendo ser criadas condições para que as 
mesmas sejam executadas independentemente da entidade responsável. 

  

Podas 
 Executar, se necessário, podas na parte aérea e subterrânea da vegetação por 

técnicos qualificados. 
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6.11.10.3 Execução de podas: parte aérea 

6.11.10.3.1 Condições técnicas gerais 

a) A poda deve ser executada com o intuito de não alterar a forma natural da planta e de 

equilibrar, ou manter equilibrada, a sua parte aérea e a radicular; 

b) A necessidade de execução de podas advém dos seguintes pontos: primeiramente por 

motivos de segurança, depois por motivos de saúde e, por último, por motivos estéticos 

(Bedker et al. 1995: 10); 

c) É aconselhável nunca podar mais de 1/3 da copa viva do exemplar; 

d) Não podar vegetação que esteja próxima ou em contacto com infraestruturas sem 

consultar a entidade responsável (Bedker et al. 1995: 10) e sem o técnico possuir 

formação para tal intervenção; 

e) Evitar podar quando há o risco de transmissão de doenças (grafiose do ulmeiro, cancro 

do castanheiro; carvão do entrecasco do sobreiro; nemátodo do pinheiro bravo, etc.) 

(Bedker et al. 1995: 10). Neste âmbito deve ser seguida a legislação específica em vigor; 

f) As podas sobre sobreiros e azinheiras necessitam de autorização da respetiva tutela. 

6.11.10.3.2 Ferramentas a aplicar nas podas 

A escolha das ferramentas a utilizar na execução de podas, depende do número de 

cortes que se pretende efetuar bem como do diâmetro dos ramos a podar. Uma boa seleção das 

ferramentas é essencial para cumprir com sucesso as exigências apresentadas na execução de 

podas, pelo que as normativas expostas na Tabela 34 devem ser cumpridas de acordo com o 

processo desejado. 

 
Tabela 34 Ferramentas a aplicar na execução de podas (Adaptado de Bedker et al. 1995: 8-9). 

Processo Ação técnica 
  

Ø menor que 2,5cm 
 Usar tesoura comum ou tesoura de pegas longas. Em ramos que se encontrem longe 

do solo, pode ser usada a tesoura com vara telescópica; 
 Desinfetar ferramenta antes de usar num novo exemplar. 

  

Ø de 2,5cm a 10cm 
 Usar serra de podar (eventualmente também com vara telescópica) ou serra de arco 

manual com lâmina adequada; 
 Desinfetar ferramenta antes de usar num novo exemplar. 

  

Ø maior que 10cm 
 Usar motosserra caso seja possível o acesso por parte do técnico à zona da copa a 

podar, permitindo um melhor rendimento do trabalho; 
 Desinfetar ferramenta antes de usar num novo exemplar. 
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6.11.10.3.3 Execução correta de cortes 

Uma correta execução dos cortes por parte do técnico, conforme a Tabela 35, pode 

reduzir o risco de surgirem podridões em rebentos jovens ou o arranque de tecidos e danos 

consideráveis nos troncos ou ramos a podar, garantindo ainda a máxima capacidade de se 

efetuar a cicatrização/compartimentação da vegetação (Michau 1998; MFS 2002: 2). 

 
Tabela 35 Execução de cortes em rebentos jovens, ramos e troncos. 

Processo Ação técnica 
  

Rebentos Jovens 
 Efetuar corte num plano oblíquo (45º ou de acordo com a espécie), paralelo ao 

pressuposto da futura ruga da casca e próximo de um gomo lateral que funcione como 
tira seiva (Michau 1998) – Figura 118. 

  

Ramos e troncos 

 Efetuar corte em 3 tempos (Michau 1998; MFS 2002: 2) – Figura 119; 
 Distanciar o 1º e o 2º corte de 2 a 5cm (Figura 119), conforme o diâmetro do ramo; 
 Não efetuar o 1º corte demasiado profundo para evitar que a serra seja comprimida 

pelo peso do ramo (Michau, 1998). O 2º corte permite a remoção do ramo. 
 Efetuar o 3º corte (Figura 119) de cima para baixo no plano que une a parte 

imediatamente exterior à ruga da casca e a extremidade do colo do ramo. O plano do 
corte deve ser ligeiramente oblíquo em relação ao tronco (Michau, 1998). 

 

 
Figura 118 Pormenores tipo de execução de cortes em rebentos jovens (Adaptado de Dana e Carpenter 2007: 5). 

 

 
Figura 119 Pormenores tipo de execução de cortes em ramos e troncos (Adaptado de MFS 2002: 2). 



 
 

 
140 
 

6.11.10.3.4 Épocas de poda 

A época de poda deve ser diagnosticada e aconselhada por especialistas em proteção 

de plantas. As espécies utilizadas na arborização urbana apresentam três diferentes padrões de 

repouso vegetativo (PCSP 2005: 10-13): repouso real, repouso falso, e sem repouso aparente. A 

época de poda adequada a cada um dos padrões é apresentada na Tabela 36. 

Tabela 36 Épocas preferenciais para a execução de podas (Adaptado de PCSP 2005: 10-13). 

Repouso vegetativo Espécies Época preferencial 
   

Repouso real 
Caducifólias que entram em repouso vegetativo 
após a perda das folhas. 

Entre o início do período vegetativo e 
o início do florescimento. 

   

Repouso falso 
Caducifólias que não entram em repouso 
vegetativo após a perda das folhas. 

Entre o final do florescimento e o 
início do período vegetativo. 

   

Sem repouso 
aparente 

Perenes que têm manifestações externas de 
repouso de difícil observação. 

Entre o final do florescimento e o 
início da frutificação. 

   

Ramos secos ou 
danificados 

Caducifólias e perenes. Em qualquer altura do ano. 

6.11.10.3.5 Poda de formação 

Tabela 37 Execução de podas de formação. 

Processo Ação técnica 
  

Aplicação 
 Aplicar desde cedo em exemplares jovens para se obter uma estrutura resistente; um 

fuste vertical único, direito e sólido; e uma flecha bem conformada, principalmente em 
exemplares de forma cónica ou fusiforme. 

  

Execução  Podar da parte superior para a parte inferior do exemplar (Nunes et al. 2009: 113). 
  

Cortes e correções a 
efetuar 

 Remover ramos mortos ou danificados; ramos mal orientados ou com ângulo de 
inserção muito apertado; ramos suscetíveis de apresentar um forte desenvolvimento 
que concorram com o ramo principal; e ramos muito desenvolvidos que prejudiquem a 
forma natural do exemplar (Hubert e Courraud 1994: 18-20) – Figura 120; 

 Corrigir bifurcações da flecha ou reconstituir flechas danificadas de acordo com a 
Figura 120 (Dana e Carpenter 2007: 7). 

 

 
Figura 120 Poda de formação (Adaptado de Hubert e Courraud 1994: 20; Dana e Carpenter 2007: 7). 
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6.11.10.3.6 Poda de manutenção e conformação 

Tabela 38 Execução de podas de manutenção e conformação. 

Processo Ação técnica 
  

Aplicação 

 Aplicar a poda de manutenção em exemplares que apresentem a possibilidade de 
criar riscos à segurança de pessoas e bens, que causem problemas em pavimentos 
ou que dificultem a circulação de pessoas e/ou viaturas, e que necessitem que seja 
renovada a sua sanidade. 

 Aplicar a poda de conformação quando o objetivo é condicionar ou reajustar a forma 
do exemplar. 

  

Execução 
 O equilíbrio da copa e a forma natural do exemplar devem ser promovidos, ainda que 

possam ser aplicadas variações de largura na copa (Fabião 2006: 5). 
  

Cortes e correções a 
efetuar 

 Eliminar ramos mal orientados e raízes superficiais (Fabião 2006: 7), ramos secos e 
partidos, rebentos epicórmicos (ramos ladrões) e ramos mal conformados ou em 
conflito com outros ramos (Nunes et al. 2009: 116) – Figura 121; 

 Suprimir ramos mal orientados e raízes superficiais (Fabião 2006: 7) – Figura 121; 
 Remover ramos de ordem superior situados em zonas de ramificação muito densa de 

forma a promover o arejamento da copa (Figura 121); 
 Selecionar e manter as pernadas que preservem o suporte principal da copa e as que 

definem a estrutura desejada para o exemplar (Fabião 2006: 6) – Figura 121. 

 

 
Figura 121 Poda de manutenção e conformação (Adaptado de Nunes et al. 2009: 116; Fabião 2006: 5-6). 
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6.11.10.3.7 Poda de elevação da copa 

Tabela 39 Execução de podas de elevação da copa. 

Processo Ação técnica 
  

Aplicação 
 Aplicar quando é necessário criar espaços livres de obstáculos na base da vegetação 

para a circulação de pessoas e/ou viaturas, desobstruir a linha de visão em locais com 
essa necessidade, ou por motivos meramente estéticos. 

  

Execução 

 Executar a poda da parte inferior para a parte superior do exemplar;  
 Não aplicar podas a mais de 1/3 da altura total do exemplar vegetal (Figura 122 e 

123), sendo o rácio final, entre a copa viva e a altura total, de pelo menos 2/3 (Bedker 
et al. 1995: 4); 

  

Cortes e correções a 
efetuar 

 Cortar os ramos mais baixos do exemplar de modo a elevar faseadamente a copa até 
ao nível pretendido Figura 122 e 123; 

 Executar, em vegetação jovem, vários ciclos de poda que acompanhem a evolução do 
exemplar vegetal (Fabião 2006: 6) – Figura 122. 

 Manter e podar anualmente, até ao momento da execução do seu corte pela inserção, 
os ramos menos vigorosos e cuja dimensão não exceda os 10-15 cm de comprimento, 
fortalecendo desta forma o engrossamento do exemplar vegetal (Bedker et al. 1995: 
4). 

 

6.11.10.3.8 Poda de rebaixamento da copa 

Tabela 40 Execução de podas de rebaixamento da copa. 

Processo Ação técnica 
  

Aplicação 

 Aplicar a poda de rebaixamento da copa sempre como uma solução de recurso mas 
preferível em relação à rolagem 23 (Bedker et al. 1995: 4), e deve aplicar-se para 
adaptar a vegetação ao local onde está implantada (questões de escala e equilíbrio ou 
conflito com infraestruturas urbanas) quando o seu crescimento ultrapassa o espaço 
que lhe era destinado. 

  

Execução 

 Não aplicar em copas piramidais, pois a estrutura natural da copa fica invariavelmente 
desfigurada. O abate e substituição deste tipo de exemplares vegetais por espécies 
mais adequadas à função devem ser ponderados, podendo ser a melhor solução a 
longo prazo. (Bedker et al. 1995: 4). 

  

Cortes e correções a 
efetuar 

 Cortar apenas os ramos laterais que não excedam 1/3 do diâmetro do caule abaixo da 
inserção, evitando assim o surgimento de podridões e de morte por dieback (Bedker et 
al. 1995: 5) – Figura 124. 

                                                      
23 A rolagem alta (topping) e baixa (tipping) são práticas que envolvem o corte de ramos estruturais e laterais no entre-nó para 
reduzir o diâmetro da copa, prejudicando a árvore (Bedker et al. 1995: 7). 
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Figura 122 Poda de elevação da copa (Adaptado de Michau 1998). 

 
Figura 123 Poda de elevação da copa em árvores adultas (Adaptado de Bedker et al. 1995: 4). 

 
Figura 124 Poda de rebaixamento da copa em árvores adultas (Adaptado de Bedker et al. 1995: 5). 
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6.11.10.3.9 Poda sanitária e outros casos especiais 

Tabela 41 Execução de podas sanitárias e em casos especiais (Adaptado de Fabião 2006: 7-8). 

Processo Ação técnica 
  

Aplicação 

 Este tipo de poda deve aplicar-se quando ocorre a quebra de ramos devido ao vento 
ou a raios de uma trovoada, quando há manifestação de doenças ou pragas de 
insetos, e quando o sistema radicular sofre alterações devido a modificações no solo, 
como por exemplo a abertura de valas para passagem de canalizações ou cabos 
elétricos. A eficácia deste tipo de poda é promovida por um diagnóstico credível do 
exemplar e quando estiver em causa apenas uma limitada parte do exemplar (Fabião 
2006: 7). 

  

Execução 
 Em caso de danos elevados devido ao ataque/tratamento, deve colocar-se a hipótese 

de abate. 

  

Cortes e correções a 
efetuar 

 Em caso da ocorrência de doenças ou pragas, deve remover-se e queimar-se a parte 
afetada de forma a evitar/atrasar o contágio ao mesmo exemplar ou a outros 
exemplares; 

 Em ramos partidos, seccionar pela sua parte sã através da execução de um corte liso, 
direito e inclinado para fora, reduzindo desta forma o risco de evolução de fungos e 
pragas; 

 No caso de serem efetuadas modificações no solo, deve efetuar-se uma poda que 
promova o equilíbrio entre a dimensão da copa da árvore e a dimensão do seu 
sistema radicular. 

 

6.11.10.3.10 Poda de renovação de arbustos 

Tabela 42 Execução de podas de renovação de arbustos (Adaptado de Dana e Carpenter 2007: 9). 

Processo Ação técnica 
  

Aplicação 

 A poda de renovação de arbustos deve aplicar-se quando o objetivo é a renovação de 
arbustos adultos e em fase decadente. A execução deste tipo de poda pode aumentar 
a floração, eliminar ramos danificados ou doentes e promover uma estrutura 
esteticamente agradável. 

  

Execução 
 Executar a poda de renovação em vários ciclos de cortes que acompanhem a 

evolução do exemplar (Figura 125). 

  

Cortes e correções a 
efetuar 

 Cortar, pelo nível do solo, 1/3 das hastes antigas por cada ciclo de poda até à sua total 
remoção (Figura 125); 

 Preservar ramos jovens e vigorosos (Figura 125). 
 Os novos rebentos que se desenvolvam devem ser ajustados para diferentes 

comprimentos e encorajados a assumir a estrutura principal do arbusto através de 
desbastes (Figura 125). 
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Figura 125 Poda de renovação de arbustos (Adaptado de Dana e Carpenter 2007: 9). 

6.11.10.3.11 Poda de rejuvenescimento de arbustos 

Tabela 43 Execução de podas de rejuvenescimento de arbustos. 

Processo Ação técnica 
  

Aplicação 

 A poda de rejuvenescimento é uma forma drástica de corte usada normalmente para 
gerir e reduzir o tamanho dos arbustos presentes nas bermas e taludes da estrada; 

 A sua aplicação é facilmente suportada pelas espécies apresentadas na Tabela 44 
(Dana e Carpenter 2007: 10), mas poderá ser fatal se aplicada sobre outras espécies. 

  

Execução 

 Executar a poda de renovação em vários ciclos de cortes que acompanhem a 
evolução do exemplar (Figura 126), ocasionalmente e com grandes cuidados; 

 O 1º ciclo de poda normalmente é executado através de processos mecânicos (ex.: 
trator com braço extensível) – Figura 126. 

  

Cortes e correções a 
efetuar 

 Cortar a parte superior de todo o arbusto pelo nível do solo, deixando um toco de 
altura não inferior a 15cm e não superior a 30cm (DDT 2009: 92) – Figura 126; 

 Dependendo da espécie, devem ser desbastados cerca de 3/4 dos novos rebentos 
(Dana e Carpenter 2007: 10) – Figura 126. 

 

 
Figura 126 Poda de rejuvenescimento de arbustos (Adaptado de Dana e Carpenter 2007: 10). 
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Tabela 44 Espécies capazes de suportar a poda de rejuvenescimento (Adaptado de Dana e Carpenter 2007: 10). 

Nome científico Nome comum 
  

 Buddleia davidii 
 Forsythia 
 Hibiscus syriacus 
 Hydrangea arborescens ‘Grandiflora’ 
 Hydrangea quercifolia 
 Ligustrum vulgare 
 Lonicera 
 Spiraea 
 Syringa 

 budleia 
 forsítia 
 hibisco 
 hortensia 
 hortênsia folha-de-carvalho 
 alfena 
 madressilva 
 spireia 
 lilás 

 

6.11.10.4 Execução de podas: parte radicular 

6.11.10.4.1 Condições técnicas gerais 

a) A poda deve ser executada com o intuito de não alterar a forma natural da planta e 

de equilibrar, ou manter equilibrada, a sua parte aérea e radicular; 

b) Nunca eliminar as raízes à volta da totalidade da árvore (100%) e realizar apenas 

parcialmente e com um corte liso, com a serra bem afiada, evitando rasgos por trás 

dos cortes (PCSP 2005: 22; Gilman 2011); 

c) Os impactos da poda radicular na vegetação dependem de vários critérios, como 

apresentado na Tabela 45; 

d) Não podar raízes que se encontrem próximas ou em contacto com infraestruturas 

sem consultar a entidade responsável e sem o técnico possuir formação para tal 

intervenção. 

 
Tabela 45 Critérios intrínsecos à poda radicular (Adaptado de Gilman 2012: 379; Gilman 2011). 

Critério Impacto 
  

Tamanho da raiz  As raízes maiores podem entrar em decadência em vez de produzir novas raízes. 

  

Número de raízes 
cortadas 

 Quando maior o número de raízes cortadas maior será o stress do exemplar, podendo 
levar à sua morte. 

  

Proximidade entre os 
cortes e o tronco 

 Os cortes mais próximos do tronco produzem maior impacto sobre o exemplar. 

  

Espécie do exemplar 
vegetal 

 Algumas espécies vegetais toleram melhor a poda radicular do que outras. 

  

Idade do exemplar 
vegetal 

 Exemplares adultos e em fase decadente são mais propícios a stress e morte. 
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Condição do 
exemplar vegetal 

 Exemplares com problemas de saúde não devem sofrer podas radiculares. 

  

Exemplares 
inclinados 

 Exemplares inclinados não devem sofrer podas radiculares. 

  

Tipo de solo e 
drenagem 

 Em solos pouco profundos deve efetuar-se a poda o mais longe possível do tronco. 

 

6.11.10.4.2 Poda radicular 

Tabela 46 Execução de podas no sistema radicular. 

Processo Ação técnica 
  

Aplicação 

 A poda radicular deve aplicar-se quando ocorrem conflitos entre as raízes do exemplar 
vegetal e infraestruturas contíguas (ex.: passeios, plataformas de circulação 
automóvel, etc.) ou infraestruturas subterrâneas (ex.: esgotos, cabos elétricos, etc.). 

 A poda radicular compromete a estabilidade da árvore e de toda a estrutura da sua 
base, pelo que, quando a aplicação desta for inevitável, deve ser efetuada/orientada 
por um técnico qualificado de acordo com as condições apresentadas na Tabela 29. 

  

Execução 

 Antes de podar deve ser aberta, cuidadosa e manualmente, uma vala para expor a 
raiz a cortar (PCSP 2005: 22) – Figura 127; 

 Não deixar que as raízes e o solo desidratem durante o processo de poda (PCSP 
2005: 22). 

  

Cortes e correções a 
efetuar 

 Evitar o corte de raízes grossas (com diâmetro entre 10mm e 20mm) e raízes fortes 
(com diâmetro superior a 20mm) as quais representam as raízes estruturais principais 
que suportam a árvore na vertical (PCSP 2005: 22; Gilman 2011); 

 Efetuar cortes em apenas 25% do sistema radicular (Gilman 2012: 387); 
 A distância entre o tronco e o corte na extremidade mais próxima da árvore deve ser, 

preferencialmente, de 5 vezes o diâmetro do tronco (Gilman 2011) – Figura 127; 
 Realizar um corte liso com a serra bem afiada (não usar ferramentas de impacto), 

sendo o 1º corte na extremidade próxima da árvore e o 2º corte na outra extremidade 
(PCSP 2005: 22) – Figura 127. 

 

 
Figura 127 Podas no sistema radicular (Adaptado de PCSP 2005: 23). 
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7 Património construído no domínio rodoviário 

7.1 Equipamentos24 

7.1.1 Condições técnicas gerais 

a) Os equipamentos construídos no domínio rodoviário que pertençam ao projeto original 

da Estrada Património, como são caso: casas de cantoneiro e casas de depósito de 

material, parques de estacionamento e paragens de autocarro, devem ser preservados, 

devendo-se proceder ao seu restauro ou reconstrução, caso o estado de conservação 

assim o permita ou exija, e respeitando as suas características técnicas e estéticas 

originais; 

b) Os referidos equipamentos que se encontrem desativados ou sem uso relevante devem 

ser reabilitados de forma a renovarem ou a adquirirem novos usos e funções 

enquadrados na valorização e promoção das Estradas Património, devendo funcionar 

como uma rede de serviços conjunta a disponibilizar pela Estrada Património. 

7.1.2 Casas de cantoneiros e casas de depósito de material 

7.1.2.1 Condições técnicas específicas 

a) O processo de recuperação das casas de cantoneiros e casas de depósito de material 

deve fundamentar-se na preservação e restauro das suas fachadas de acordo com as 

suas características técnicas e estéticas originais; 

b) Os espaços envolventes a estes equipamentos, como são caso: jardins, acessos, etc., 

deverão ser também recuperados de acordo com os usos e funções pretendidos para o 

equipamento. Tais intervenções devem passar pela preservação do caráter das Estradas 

Património; 

c) A vegetação existente nos espaços envolventes a estes equipamentos deve ser 

preservada de forma valorizar o local e a aumentar o conforto dos utilizadores; 

d) No caso de se optar pela construção de novas estruturas arquitetónicas em novos locais 

ou nos espaços envolventes aos equipamentos existentes, os mesmos deverão ser 

cuidadosamente enquadrados na paisagem, nas características dos restantes elementos 

existentes e no caráter das Estradas Património; 

                                                      
24 Dada a especificidade e diversidade de equipamentos existentes, e uma vez que a sua abordagem projectual difere de caso 
para caso, optou-se pela não apresentação de processos e pormenores construtivos e apenas se apresentam fotos 
exemplificativas e se indicam as condições técnicas gerais e específicas para a sua execução, devendo cada um dos 
equipamentos ser abordado de acordo com a situação e por parte do projetista responsável pelo processo de recuperação. 
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e) Qualquer outro elemento de valor patrimonial previsto neste manual e que se encontre 

associado a estes equipamento (ex.: muros, dispositivos de drenagem, pavimentos de 

acessos, etc.), deverá ser recuperado de acordo com as condições técnicas gerais e/ou 

especificas apresentadas neste manual e que se lhe destinam. 

 

 
Figura 128 Casa de cantoneiros JAE desativada, EN2 (Fonte: http://www.panoramio.com). 

 

 
Figura 129 Edifício em arquitetura contemporânea, Geiranger-Trollstigen, Noruega (Fonte: Jarle Wæhler / Statens vegvesen). 
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7.1.3 Parques de estacionamento 

7.1.3.1 Condições técnicas específicas 

a) A recuperação dos parques de estacionamento das Estradas Património deve 

fundamentar-se numa avaliação da sua capacidade, função e utilização, permitindo 

assim que sua recuperação cumpra com as exigências de estacionamento previstas; 

b) Estes equipamentos devem ser preservados, restaurados ou reconstruídos de forma a 

manter e respeitar as características técnicas e estéticas do projeto original da Estrada 

Património; 

c) Na necessidade de efetuar alterações na capacidade do parque de estacionamento 

(maior ou menor), a sua reabilitação deverá também ela cumprir com as características 

do projeto original da Estrada Património e integrar-se no restante ambiente rodoviário; 

d) Qualquer outro elemento de valor patrimonial previsto neste manual e que se encontre 

associado a estes equipamento (ex.: guardas de segurança, sinalização, muros, 

dispositivos de drenagem, etc.), deverá ser recuperado de acordo com as condições 

técnicas gerais e/ou especificas apresentadas neste manual e que se lhe destinam. 

 

 
Figura 130 Área de repouso com estacionamento e parque de merendas recuperado, EN2 (Fonte: http://maps.google.pt). 

 
Figura 131 Estacionamento em arquitetura contemporânea, Valdresflye, Noruega (Fonte: Helge Stikbakke / Statens vegvesen). 
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7.1.4 Paragens de autocarros 

7.1.4.1 Condições técnicas específicas 

a) As paragens de autocarro não utilizadas devem ser removidas de forma a aliviar a área 

adjacente à faixa rodoviária (AAFR); 

b) As paragens de autocarro que causem algum tipo de impacte ou obstrução visual na 

paisagem devem também ser removidas ou então reabilitadas para que se apresentem 

mais permeáveis visualmente. A aplicação de elementos de vidro ou a remoção/redução 

de paredes pode resultar numa melhor permeabilidade destes equipamentos perante a 

paisagem contígua; 

c) As paragens de autocarro aplicadas posteriormente ao projeto original da Estrada 

Património devem ser avaliadas nas suas características, e caso não se enquadrem no 

caráter da Estrada Património, como são caso as paragens de autocarros de tipologia 

contemporânea, deverão ser substituídas por equipamentos adequados ás 

características do projeto original da Estrada Património; 

d) Qualquer outro elemento de valor patrimonial previsto neste manual e que se encontre 

associado a estes equipamento (ex.: muros, bermas, sinalização, etc.), deverá ser 

recuperado de acordo com as condições técnicas gerais e/ou especificas apresentadas 

neste manual e que se lhe destinam. 

 

 
Figura 132 Equipamento desenquadrado do caráter das Estradas Património, E.N.2 (Fonte: http://maps.google.pt). 
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7.2 Espaços de lazer25 

7.2.1 Condições técnicas gerais 

a) Os espaços de lazer construídos no domínio rodoviário que pertençam ao projeto 

original da Estrada Património, como são caso: áreas de repouso, parques de merendas 

e miradouros, devem ser preservados, devendo-se proceder ao seu restauro ou 

reconstrução, caso o estado de conservação assim o permita ou exija, e respeitando as 

suas características técnicas e estéticas originais; 

b) Os referidos espaços que se encontrem desativados ou sem uso relevante devem ser 

reabilitados de forma a renovarem os seus usos e funções, devendo funcionar como 

uma sequência de pontos de interesse a disponibilizar pela Estrada Património; 

c) A agregação destes espaços deve ser promovida. Nos espaços de lazer já existentes e 

que se encontrem isolados, tal tarefa pode ser difícil, pelo que, caso existam condições a 

nível de espaço disponível, deverá ser estudada a possibilidade de se incorporarem 

novos espaços de lazer diferentes do existente; 

d) A construção de novos espaços de lazer deve incluir na sua proposta a referida 

agregação de outros espaços de tipologia diferente; 

e) Os espaços de lazer existentes do projeto original e a construir, deverão ser dotados de 

equipamentos essenciais ao seu bom funcionamento, como são caso: bancos, mesas, 

recetáculos de lixo, sanitários, etc.; 

f) Todos os espaços de lazer deverão possuir sistemas de sinalização ou painéis 

informativos, cujo design deverá ser elaborado por técnicos especializados e comum a 

todas as Estradas Património. A informação a disponibilizar deve focar-se na 

disponibilização de informação relevante sobre o local em que o utilizador se encontra, 

como o património cultural, a geologia, a botânica e a fauna presentes, e a descrição da 

paisagem e das vistas (ex.: nome de povoações, pontos notáveis da paisagem e 

particularidades se existirem); 

g) A vegetação existente nos referidos espaços de lazera deve ser preservada de forma 

valorizar o local e a aumentar o conforto dos utilizadores. A execução de novas 

plantações deve respeitar o caráter da vegetação das Estradas Património e as 

normativas técnicas apresentadas neste manual para a plantação de vegetação. 

                                                      
25 Dada a especificidade e diversidade de espaços de lazer existentes, e uma vez que a sua abordagem projectual difere de caso 
para caso, optou-se pela não apresentação de processos e pormenores construtivos e apenas se apresentam fotos 
exemplificativas e se indicam as condições técnicas gerais e específicas para a sua execução, devendo cada um dos 
equipamentos ser abordado de acordo com a situação e por parte do projetista responsável pelo processo de recuperação. 
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h) Qualquer outro elemento de valor patrimonial previsto neste manual e que se encontre 

associado a estes espaços de lazer (ex.: muros, dispositivos de drenagem, etc.), deverá 

ser recuperado de acordo com as condições técnicas gerais e/ou especificas 

apresentadas neste manual e que se lhe destinam 

 

 
Figura 133 Área de repouso desprovida de equipamentos de serviço, EN2 (Fonte: http://maps.google.pt). 

 
Figura 134 Área de repouso totalmente equipada, Helgelandskysten, Noruega (Fonte: Jarle Wæhler / Statens vegvesen). 

 
Figura 135 Parque de merendas e contemplação da paisagem, Hardanger, Noruega (Fonte: Jørn Hagen / Statens vegvesen). 
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7.2.2 Miradouros 

7.2.2.1 Condições técnicas específicas 

a) Nos miradouros ou locais em que seja possível tirar partido de eixos visuais deve ser 

analisada a eventual vantagem em proceder a alguma desmatação para promover a 

criação de eixos visuais. Tal intervenção deverá ser executada de acordo com as 

normativas técnicas apresentadas neste manual para o abate de vegetação; 

b) A aplicação de infraestruturas de arquitetura contemporânea deve ser ponderada como 

forma de valorização da Estrada Património e dos seus pontos de contemplação da 

paisagem. Tal intervenção deve promover um cuidadoso enquadramento das novas 

infraestruturas na envolvente e no caráter das Estradas Património; 

 

 
Figura 136 Miradouro preservado de acordo com as características originais, EN321-1, Soalhães (Fonte: Autor). 

 
Figura 137 Miradouro de arquitetura contemporânea, Aurlandsfjellet, Noruega (Fonte: Steinar Skaar / Statens vegvesen). 



Manual para a Recuperação de Estradas Património 
 

 
155 

 

CONCLUSÃO 

Muitos dos valores procurados e admirados pelos que percorrem e exploram a paisagem 

de Portugal podem ser encontrados nas Estradas Património. Desde a harmonia com que estas 

infraestruturas se inserem na paisagem até à forma como revolucionaram os meios de transporte 

terrestres, as Estradas Património refletem a herança de décadas de história, cultura e inovação. 

O desenho da estrada, os materiais e as técnicas construtivas das Estradas Património 

são tão importantes para a história de uma região ou país, como os edifícios, as estruturas 

notáveis e a paisagem. Se em algumas situações estas estradas são simplesmente um meio de 

circulação, noutras, elas representam a paixão pelo projeto, as teorias complexas da paisagem e 

da qualidade visual, e os avanços no desenvolvimento de técnicas construtivas. 

No entanto, o futuro destas estradas de valor patrimonial permanece incerto. Enquanto 

algumas entidades públicas e privadas já assumem o valor dos seus recursos como património 

de valor, nomeadamente a Estradas de Portugal, S.A. - EP cujo esforço neste âmbito tem sido 

notável, muitas outras consideram as Estradas Património como infraestruturas inseguras, 

ineficientes e obsoletas. Esta situação leva a que as Estradas Património sejam alvo de 

negligência e má gestão, resultando por vezes na perda total ou parcial do seu caráter e/ou dos 

seus elementos. Neste seguimento, pensa-se que um dos principais motivos que levou à atual 

situação de incerteza prende-se com a falta de compreensão sobre o real valor das Estradas 

Património e da sua preservação. 

Assim, a subsistência das nossas Estradas Património depende urgentemente do seu 

reconhecimento e valorização por parte da sociedade e das entidades públicas e privadas, não 

só pela história significativa que integra nas suas características, mas também pela importância 

da sua função de transporte que desempenha perante a sociedade. 

Neste sentido é preciso ainda compreender que, para além do reconhecimento das 

Estradas Património por parte da sociedade e das entidades, existe ainda a necessidade de se 

reconhecer os graus de complexidade e exigência patentes nas Estradas Património. Como se 

verifica no presente manual, estas infraestruturas abordam uma variedade de áreas técnicas e 

científicas, obrigando a que o processo de recuperação destas estradas envolva 

necessariamente uma ou várias equipas multidisciplinares, para que todas as suas vertentes 

sejam devidamente abordadas. 

Neste seguimento, pensa-se que seria interessante dar continuidade ao trabalho 

desenvolvido no presente manual. O património construído com existência marginal à estrada e 

não pertencente ao domínio rodoviário, outro património cultural ou natural existente, e os 
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elementos de dissonância na paisagem das Estradas Património, deviam ser estudados nos 

mesmos moldes deste manual, caminhando-se assim para a elaboração de um caderno de 

encargos geral que aborde todas as vertentes compreendidas nas Estradas Património. 

Da mesma forma, seria interessante abordar intervenções sobre outras áreas de 

interesse e valorização das Estradas Património, tais como: o caráter da arquitetura dos edifícios 

adjacentes à estrada, a relação entre a estrada e a travessia de fauna, a relação da estrada com 

a vegetação arbórea no que respeita à segurança rodoviária e à promoção turística das Estradas 

Património.  

As propostas apresentadas neste manual focam a necessidade de recuperar e valorizar 

os valores e as características originais que fazem das Estradas Património ímpares perante 

todas as restantes estradas da rede rodoviária nacional. E ainda que existam várias 

condicionantes que dificultam o cumprimento de tal objetivo, a possibilidade de sucesso mantém-

se, uma vez que, sendo ímpares, as Estradas Património devem possuir características 

operacionais distintas de todas as outras estradas. Tal como todos os recursos construídos no 

passado, as Estradas Património têm necessidades específicas e exigem tratamentos 

exclusivos. 

Considera-se assim que o presente Manual para a Recuperação de Estradas Património 

pode constituir um passo significativo para se avançar com a valorização que estas estradas 

necessitam para se assumirem perante todo um país. O facto do mesmo se sustentar num 

acordo de colaboração com a Estradas de Portugal, S.A. – EP, entidade responsável pelo 

programa Estradas Património, permite que este manual, numa altura em que as grandes obras 

de construção começam a decrescer, se apresente como uma opção viável para valorizar o 

património rodoviário construído ao longo de várias décadas e, desta forma, contribua para 

potenciar os recursos e a atratividade das Estradas Património em Portugal. 

Esta é a nossa herança! E o futuro aguarda-a… 
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ANEXOS 

 





Lista de Estradas Propostas 
pelas ex-Direcções de 
Estradas



DISTRITO   DESIGNAÇÃO OBSERVAÇÕES 

AVEIRO   EN 327 Carregal / S. Jacinto Marginal à Ria 
de Aveiro 

    
EN 222 Povoação de Inha / Castelo de Paiva 

Traçado de 
montanha com 
trecho marginal 
ao Rio Douro 

    ER 326-1 Arouca / Alvarenga Traçado de 
montanha 

    EN 225 Castelo de Paiva / Alvarenga Traçado de 
montanha 

    
EN 16 Albergaria-a-Velha / Pessegueiro do Vouga 

(municipalizada) 

Traçado de 
montanha, em 
parte marginal ao 
Rio Vouga 

    EN 234-3 Troço correspondente à Mata do Luso (municipalizada)   

          

BEJA   EN 2 Almodôvar / S. Brás de Alportel   

    

EN 266 Luzianes / Monchique 

Traçado de 
Serra, incluindo o 
acesso à 
Barragem de 
Sta. Clara (EN 
393) 

          

BRAGA   EN 101 Vila Verde / L.D. Viana do Castelo   

    EN 101-2 Guimarães/Penha   

    ER 101-4 Celorico de Basto / L.D. Porto    

    EN 103 L.D. Viana do Castelo / Barcelos   

    EN 103 Pinheiro / L.D. Vila Real   

    EN 103-3 Braga / Bom Jesus   

    EN 103-4 EN 103 / L.D. Vila Real    

    EN 205 Rossas / Cabeceira de Basto   

    EN(R)205-3 EN 205 / Terras de Bouro   

    EN 205-5 Amares / Rio Caldo / Gerês   

    EN 210 L.D. / Arco de Baúlhe   

    EN 304 Covide / EN 103   

    EN 305 EN 103-1 / L.D.   

    EN 307 Terras de Bouro / Covide   

    EN(R) 308 L.D. Viana do Castelo / Amares   

    EN 308-1 Gerês / Portela de Leonte   

    EN 309 Braga / Bom Jesus / Taipas   



    EN 305 EN 103-1 / L.D.   

    EN 307 Terras de Bouro / Covide   

    EN(R) 308 L.D. Viana do Castelo / Amares   

    EN 308-1 Gerês / Portela de Leonte   

    EN 309 Braga / Bom Jesus / Taipas   

    ER 311-1 Cabeceiras de Basto / L.D. Vila Real    

          

BRAGANÇA   EN 325-1 Freixo / EN 325   

    EN 325 Ligares / EN 221   

    EN 221 EN 325-1 / Barca d'Alva   

          
CASTELO 
BRANCO   EN 339 Ligação da Covilhã à Serra da Estrela   

    Vários Itinerários   

          

COIMBRA   EN(R) 2 Portela do Vento / Portela de Góis / Alvares   

    ER 110 Penacova / Ponte da Portela (Coimbra)   

    ER 112 Pampilhosa da Serra / L.D. Castelo Branco   

    EN 230 Venda de Galizes / Alvoco das Várzeas   

    ER 342 Arganil / Coja / EN 230 (Avô)   

    EN(R)344 Pampilhosa da Serra / Amoreira Cimeira   

          

ÉVORA   ER 381 Estremoz / Redondo Travessia da Serra de Ossa 

          

FARO   EN(R) 267 Aljezur / Monchique / S. Marcos da Serra   

    
ER 124 Cruzamento com a EN 266 / Silves / S. Bartolomeu 

de Messines / ...   

    
EN 2 L.D. / S. Brás de Alportel 

Faz parte do projecto 
acompanhado pela D.E de 
Beja 

    EN 268 Sagres / Cabo S. Vicente   

          

GUARDA   EN 16 L.D. Viseu / Vilar Formoso   

    EN 18-1 E.N.18 (Vale da Estrela) / Valhelhas (proximidades)   

    EN 102 L.D. Bragança (prox. de Pocinho) / cruzamento com 
a EN 222   

    EN 221 Barca de Alva / Pinhel   

 



    
EN 222 L.D. Viseu / entroncamento com a EN 332 

(próximidade de Almendra)   

    EN 222-4 Entroncamento com a EN 222 (Horta) / Estação 
do Vesuvio   

    EN 230 L.D. Coimbra / L.D. Castelo Branco   

    
EN 231 Cruzamento com a EN 17 (proximidade de Seia) / 

L.D. Castelo Branco   

    EN 232 Gouveia / L.D. Castelo Branco (proximidade de 
Valhelhas)   

    EN 232-2 EN 232 / Penhas Douradas   

    
EN 324 Estação de Freixo de Numão / Entroncamento 

com a EN 222 (Touça)   

    
EN 330 Cruzamento com a E.N. 17 (proximidade de 

Gouveia) / Nabais   

    EN 332 Estação de Almendra / Vilar Formoso   

    EN 338 Vide / Manteigas   

    EN 338-2 Folgosinho / Nabais   

    EN 339 Seia / Cruzamento com a EN 338   

    
EN 339-1 E.N.339 (proximidades de Sabugueiro) / E.N.232 

(Cruz de Vasgueanes)   

          
 

LEIRIA 
  

EN 242-2 Marinha Grande / S. Pedro de Moel 
Travessia do Pinhal de Leiria, Praia 
de S. Pedro de Moel, pista para 
ciclistas 

          

LISBOA   
EN1 (IC2) Travessia de Alenquer Interesse paisagístico, arquitectónico 

e histórico 

    
EN 6 Estrada Marginal - Algés / Cascais Interesse paisagístico, arquitectónico 

e histórico 

    
EN 9 - 2 Tapada de Mafra Interesse paisagístico e ambiental 

    
EN 247 Lourinhã / Sintra / Cascais Interesse arqueológico, ambiental e 

histórico 

    EN 247-3 Pé da Serra / Sintra Interesse paisagístico e ambiental 

    
EN 247-4 Cabo da Roca Interesse ambiental, ligação ao 

extremo mais ocidental da Europa 

    
EN 375 Azenhas do Mar - Sintra Interesse paisagístico e ambiental 

 



    
EN 1 - 4 Marés / Ponte da Prezada Interesse paisagístico, Serra 

de Montejunto 
          

PORTALEGRE   EN 246-1 Estação de CF Castelo de Vide (EN 246 X ER 246) / 
Portagem (EN 359) 

Interesse paisagístico, 
fontes, vegetação notável, 
designadamente os Freixos 
de Marvão classificados de 
interesse público nos termos 
do D.L. N.º 28468, de 
15/02/38 

    
EN 359 Fonte da Pipa (EN 359-6) / entrada de Portalegre 

Interesse paisagístico, 
pontes, povoações, 
arquitectura rustica 

    EN 359-6 Fonte da Pipa (EN 359) / entrada de Marvão Interesse paisagístico 

    ER 246 Estação de CF Castelo de Vide (EN 246-1 X EN 
246) / entrada de Portalegre (EN 246 X EN 359) Interesse paisagístico 

    
EN 246-2 Portalegre / Volta da Serra 

Interesse paisagístico, 
fontes, miradouros, 
arquitectura rústica 

    
EN 246 Alpalhão (ER 18) / Estação de CF de Castelo de 

Vide (EN 246-1 X ER 246) 
Interesse paisagístico, 
ponte, arquitectura rupestre 

    EN 246-1 Portagem (EN 359) / Fronteira de Galegos Interesse paisagístico 

    
ER 18 L.D. Castelo Branco, Rio Tejo / Alpalhão (EN 245 X 

IP2) 

Caracteristicas geométricas 
originais, algum interesse 
paisagístico 

    

EN 245 Alpalhão (IP2 X ER 18) / L.D. Évora 

Nalguns toços com 
caracteristicas geométricas 
originais, mas sobretudo 
pelo conjunto de localidades 
atravessadas: Alpalhão, Flor 
da Rosa, Crato, Alter do 
Chão, Fronteira e Sousel 

    EN 119 Crato (X EN 245) / (X IP 2) Portalegre Interesse paisagístico 

          
 



PORTO   EN 15 Amarante / L.D. Vila Real   

    EN 211 X ER 108 / L.D. Viseu   

    EN 12 X ER 108 / Ponte Luiz I   

    EN(R)108 Porto / L.D. Vila Real   

    EN 108-2 X ER 108 / Estação de Aregos   

    EN 101 Cavalinho / L.D. Vila Real   

    ER 319 Recarei / X EN 106   

    EN 319-2 Recarei / X EN 108   

    EN 221-1 Baião / Rio de Galinhas   

    EN 210 Amarante / Marco   

    EN 306 X ER 206 / X EN 309   

          

SANTAREM         

          

          

SETÚBAL   ER 379-1 X EN 379 / X EN 10-4 Serra da Arrábida e 
ligação ás praias 

    EN(R)10-4 X EN 379-1 / Setúbal Serra da Arrábida e 
ligação ás praias 

    ER 253-1 Troia / Comporta   

    ER 261 Comporta / Melides   

    ER261-5 Melides / Sines   

    EN 377 Marco do Grilo / Alfarim Passagem pela 
Lagoa de Albufeira 

          
VIANA DO 
CASTELO         

          

          

VILA REAL   
EN 2 Vila Real (Km 65+887) / Pêso da Régua (L.D. Viseu, Km 

90+194)   

    EN 103 L.D. Braga (Km 94+489) / Chaves (Km 166+040)   

    ER 108 L.D. Porto (Km 96+095) / Pêso da Régua (Km 113+135)   

    ER 304 Mondim de Basto (Km 132+250) / IP 4 (Km 167+500)   

    ER 322-3 Favaios (Km 0+350) / Pinhão (Km 12+880)   

    

    

  
 
 
 

 



VISEU   
EN 222 Peso da Régua / S. João da Pesqueira Paisagem sobre o Douro e vinhas do 

vinho do Porto 

    ER 321 Cinfães / Castro Daire Serra de Montemuro 

  Estradas alvo de intervenção como "estradas-património" 
 





 

ÂMBITO DE APLICAÇÃO: A1a-A31 e B7-B9d

20.0

75.0

50.0

700.0

50.0

95.8

82.164.3

58.3

20.0

1150.0900.0

42.9

50.0

10.0
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ÂMBITO DE APLICAÇÃO: B1
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50.0

95.8

82.164.3

58.3

20.0

1150.0900.0
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ÂMBITO DE APLICAÇÃO: B2
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700.0
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383.3233.3
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1150.0900.0

200.0

10.0

600.0



 

ÂMBITO DE APLICAÇÃO: B3 e B4

116.7

570.0

130.0

20.0

191.7

726.7

167.1

442.7

150.0

50.020.0

111.4

380.0

100.0

10.0

64.342.9 50.0 82.1

900.0600.0 700.0 1150.0
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ÂMBITO DE APLICAÇÃO: B5, C2-C3r, C5-C10, C13-C14c e C18-C19
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90.0

700.0
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20.0

1150.0900.0
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ÂMBITO DE APLICAÇÃO: B6, H1a-H8b, H33, H36-H37 e H40

20.0

150.0

50.0

700.0

50.0

191.7

82.164.3

116.7

20.0

1150.0900.0

42.9

100.0

10.0

600.0



 

ÂMBITO DE APLICAÇÃO: C1
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150.0

583.3

700.0

50.0

191.7

958.3750.0

116.7

20.0

1150.0900.0

500.0

100.0

10.0
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ÂMBITO DE APLICAÇÃO: C4a-C4d, C4f, C11a-C12, C15 e C17
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58.3
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95.875.0
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ÂMBITO DE APLICAÇÃO: C4e e C16
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58.3
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50.0

115.0

95.875.0

70.0

20.0

1150.0900.0

50.0

60.0

10.0
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ÂMBITO DE APLICAÇÃO: C20a a C20e e C22

20.0

150.0

13.0

700.0

50.0

191.7

21.316.7

116.7

20.0

1150.0900.0

11.1
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ÂMBITO DE APLICAÇÃO: C21
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700.0
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70.0
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ÂMBITO DE APLICAÇÃO: D1a-D7e e D8-D10
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700.0
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ÂMBITO DE APLICAÇÃO: D7f
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ÂMBITO DE APLICAÇÃO: D11a-D13e e D14-D16
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100.0

10.0
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ÂMBITO DE APLICAÇÃO: D13f
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700.0

50.0
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191.7150.0

20.0

20.0

1150.0900.0

100.0

20.0

10.0

600.0



 

ÂMBITO DE APLICAÇÃO: G1-G5b

1400.0

20.0

1150.0

700.0

10.0

400.0

820.0

660.0

70.0 100.0

50.0 50.0



 

ÂMBITO DE APLICAÇÃO: G6-G9

1400.0

700.0

20.0

1150.0

10.0

400.0

820.0

660.0

70.0 100.0

66.7 116.7

50.0 50.0

9.6 16.7



 

ÂMBITO DE APLICAÇÃO: H9-H14c, H16a-H22, H27, H34-H35 e H41
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20.0
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700.0
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50.0

862.5675.0

20.0
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ÂMBITO DE APLICAÇÃO: H15
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900.0
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120.0

1150.0
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50.0

862.5

230.0

700.0

525.0
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675.0
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900.0

155.495.081.1 121.7

42.9 64.350.0 82.1

ÂMBITO DE APLICAÇÃO: H23



 

ÂMBITO DE APLICAÇÃO: H24-H26 e H38-H39
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216.7

75.0

1300.0

75.0

166.7

50.0

1000.0

1500.0 1950.0
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14.05 - EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

Aplicam-se a todos os materiais as disposições constantes do capítulo 14.00 deste caderno de

encargos, nomeadamente 14.00.1, 14.00.2, 14.00.3 e 14.00.4 e anexos em tudo o que for aplicável.

14.05.1 - MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE MARCAS RODOVIÁRIAS

1 - TINTAS PARA PRÉ-MARCAÇÃO

As tintas a utilizar na pré-marcação devem ser, de preferência, na cor branca (cor da marca), de

secagem rápida, de resistência ao desgaste compatível com o tempo de duração exigido pela data 

prevista para a marcação, tendo em consideração o volume de tráfego em presença.

2 - MATERIAL TERMOPLÁSTICO

2.1 - AGREGADO E CARGAS

O agregado será constituido por areia siliciosa, calcite, quartzo ou outros produtos similares.

As cargas serão pós finos, que dão corpo ao material termo-plástico, podendo utilizar-se, por

exemplo, cré (carbonato de cálcio) ou litopone.

As granulometrias dos agregados e das cargas deverão ser escolhidas de modo a permitir uma

boa compacidade do material termoplástico.

2.2 - PIGMENTO PARA TERMOPLÁSTICO BRANCO

O pigmento a utilizar será dióxido de titânio (Ti O2).

2.3 - LIGANTE

O ligante deverá ser constituído por um material resinoso termoplástico natural ou sintético,

plastificado com óleo mineral.
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2.4 - PÉROLAS REFLECTORAS

a) - Características básicas

As pérolas deverão ser de vidro transparente ou de material equivalente que permita, por adição,

tornar o material termoplástico reflector.

As pérolas deverão ser suficientemente incolores para não comunicar às marcas rodoviárias, sob a 

luz do dia, nenhuma modificação apreciável da cor. Consideram-se como defeituosas as pérolas

não esféricas, opacas, opalescentes e que contenham bolhas de gaz, de dimensão superior a 25% 

da sua área projectada e graus de materiais estranhos.

A percentagem de pérolas não esféricas, determinada segundo a especificação ASTM 1155-53,

deve ser inferior a 30%.

b) - Indice de refracção

As microesferas de vidro não devem apresentar um índice de refracção menor que 1,5.

c) - Resistência à água

Após 60 minutos de tratamento por refluxo com água destilada, as pérolas não devem apresentar

alteração superficial apreciável, e o volume máximo admissível de solução de ácido clorídrico 0,01

N, para neutralizar a água após a realização do ensaio, será de 9 cm3.

d) - Resistência aos ácidos

Após 90 horas de imersão numa solução diluida de ácido à temperatura de 23 ± 2 ºC, estabilizada

a um PH entre 5,0 e 5,3, as pérolas não devem apresentar senão uma ligeira perda de brilho em

comparação com uma amostra não sujeita ao ensaio.

f) - Resistência ao cloreto de cálcio em solução

Após 3 horas de imersão numa solução aquosa de cloreto de cálcio a 5,5%, à temperatura de 23 ± 

2 ºC, as pérolas não deverão apresentar nenhuma alteração superficial em comparação com uma

amostra não sujeita ao ensaio.

g) - Granulometria

A granulometria das pérolas introduzidas no material termoplástico deve estar de acordo com os

valores a seguir especificados:
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PENEIRO ASTM PERCENTAGEM ACUMULADA DO 

MATERIAL QUE PASSA

1,700 mm 100

0,425 mm 0 - 10

A granulometria das pérolas de vidro, projectadas no momento da aplicação deve estar de acordo

com os valores seguintes:

PENEIRO ASTM PERCENTAGEM ACUMULADA DO 

MATERIAL QUE PASSA

1,700 mm 100

0,600 mm 80 - 100

0,425 mm 45 - 100

0,300 mm 10 - 45

0,212 mm 0 - 25

0,075 mm 0 - 5

2.5 - MATERIAL TERMOPLÁSTICO BRANCO

a) - O material deverá ser constituido por agregado, pigmento, cargas, ligados por um ligante

plastificado com óleo mineral e pérolas de vidro com uma granulometria apropriada para se 

obter o efeito reflector desejado.

b) - A composição do material deve atender às seguintes proporções em massa: 

- Agregado, incluindo as pérolas .........................................................................60 ± 2%

- Pigmento e cargas.............................................................................................20 ± 2%

- Pigmento............................................................................................................6% mínimo

- Ligante ...............................................................................................................20 ± 2%

- Pérolas de vidro.................................................................................................20% mínimo

c) - O material deve ainda obedecer às seguintes características:
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- Peso específico compreendido entre 1,96 e 2,04 g/cm3.

- Ponto de amolecimento (anel e bola) superior a 80 ºC.

- Resistência ao abatimento - a percentagem de diminuição da altura de um cone feito com 

o material, sujeito a 23 ± 2 ºC, não deve ser superior a 10%.

- Repassamento - o material termoplástico, aplicado sobre base de argamassa

betuminosa, não deve apresentar, por repassamento, uma variação de cor inferior ao

grau 8 da escala fotográfica da especificação ASTM D 868-48.

- Resistência ao envelhecimento acelerado - o material termoplástico aplicado com a

espessura seca de 1,5 mm sobre argamassa betuminosa, quando sujeito a

envelhecimento acelerado durante 168 h numa máquina "Weather- Ometer" de arco

voltaico, com o seguinte ciclo diário:

- 17 h de luz e calor (55 ºC, c/ molhagem intermitente de 18 em 18 min.)

- 2 h de chuva forte

- 5 h de repouso

não deverá apresentar qualquer defeito assinalável à observação visual.

- Resistência à imersão em água - o material termoplástico, com a espessura seca de 1,5

mm, aplicado sobre fibrocimento, seco durante 72 h ao ar e imerso em água à

temperatura de 20 a 30 ºC durante 24 horas e observado 2 horas mais tarde, não deverá

apresentar empolamento, fissuração, nem destacamento em relação à base.

- Resistência à alteração da cor - o material termoplástico, submetido à acção da luz solar

artificial durante 100 horas, não deve apresentar alteração de cor.

- Factor de luminância - o factor de luminância do material termoplástico branco,

determinado numa direcção normal à superfície com iluminação a 45 º, por uma fonte

CIE do tipo C, deve ser não inferior a 0,70 segundo a NP-522-1966.

- Resistência à derrapagem - O material termoplástico, com a espessura seca de 1,5 mm,

deverá apresentar uma resistência ao atrito não inferior a 45 BPN, medida com o

"pêndulo britânico"; em zonas pontualmente perigosas, aquele valor deverá ser superior

a 50 BPN.
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14.05.2 - SINALIZAÇÃO VERTICAL E EQUIPAMENTO DE BALIZAGEM E DE

GUIAMENTO

1 - SINAIS DE PEQUENA DIMENSÃO

1.1 - ÂMBITO DE APLICAÇÃO

São incluidos nesta designação os seguintes sinais:

- Sinais de perigo;

- Sinais regulamentando a prioridade em intersecções;

- Sinais de regulamentação;

- Sinais de informação;

- Outros sinais: todas as baias direccionais.

1.2 - PLACA

As placas devem ser fabricadas em chapa de ferro polido, com a espessura mínima de 2,0 mm e o 

seu fabrico deverá obedecer às seguintes operações fundamentais:

a) - Moldagem

- Corte da chapa.

- Moldagem do sinal a frio (por estampagem), ficando os símbolos em relevo, com a

profundidade de 2,5 a 4,0 mm (em função da espessura do molde e dos símbolos); no

caso dos sinais de STOP, a profundidade deverá ser a maior.

b) - Protecção anti-corrosiva

- Lavagem e limpeza por processo mecânico ou químico de forma a que fique isento de

quaisquer matérias estranhas, produtos de corosão, óleo ou ácido.

- Secagem.

- Zincagem por galvanização a frio (electrolítica) c/ a esp. de 14μ (100g de zinco/m2).

c) - Acabamento

- Lavagem.

- Secagem.
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- Pintura:

- Aplicação de primário e aparelho anti-corrosivo

- Secagem em estufa

- Pintura a cores

- Secagem em estufa

- Reflectorização:

- Aplicação de película retroreflectora

- Colagem daquela película em prensa de vácuo

- Secagem por infra-vermelhos

Em alternativa e para os sinais de simples indicação e outros sinais (baias direccionais) poderá ser 

utilizado o sistema de quinagem dos ângulos (em substituição do sistema de moldagem a frio),

com todas as restantes operações de fabrico semelhantes às já descritas.

A pintura deverá ser executada com tinta de esmalte, nas cores adoptadas nos diversos sinais,

sendo a parte posterior na cor cinzenta, adoptada pela JAE (RAL 9018).

A reflectorização deverá ser efectuada com tela possuindo esferas de vidro isentas de qualquer

rugosidade, constituindo uma superfície perfeitamente lisa e contínua para evitar a fixação de

poeiras, facilitar a limpeza e garantir, assim, as necessárias propriedades rectro-reflectoras, numa

distância nunca inferior a 400 m.

As diferentes cores adoptadas, quer nas superfícies rectro-re-flectoras, quer pintadas, devem

obedecer respectivamente às coordenadas e referências RAL do Código Cromático, expresso na

seguinte tabela:

SUPERFICIES RECTROREFLECTORAS SUPERFICIES PINTADAS
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azul azul

x1= 0,078  x2= 0,150  x3= 0,210  x4= 0,137 RAL: 5019

y1= 0,171  y2= 0,220  y3= 0,160  y4= 0,038

verde verde

x1= 0,007  x2= 0,248  x3= 0,177  x4= 0,026 RAL:  6016

y1= 0,703  y2= 0,409  y3= 0,362  y4= 0,399

vermelho vermelho

x1= 0,690  x2= 0,595  x3= 0,569  x4= 0,655 RAL :  3002

y1= 0,310  y2= 0,315  y3= 0,341  y4= 0,345

amarelo amarelo

x1= 0,545  x2= 0,487  x3= 0,427  x4= 0,465 RAL :  1006

y1= 0,454  y2= 0,423  y3= 0,483  y4= 0,534

laranja laranja

x1= 0,610  x2= 0,535  x3= 0,506  x4= 0,570 RAL :  2008

y1= 0,390  y2= 0,375  y3= 0,404  y4= 0,429

castanho castanho

x1= 0,445  x2= 0,604  x3= 0,556  x4= 0,445 RAL :  8011

y1= 0,353  y2= 0,396  y3= 0,443  y4= 0,386

branco branco

x1= 0,350  x2= 0,300  x3= 0,285  x4= 0,335 RAL :  9010

y1= 0,360  y2= 0,310  y3= 0,325  y4= 0,375

preto preto

x1= 0,385  x2= 0,300  x3= 0,260  x4= 0,345 RAL :  9011

y1= 0,355  y2= 0,270  y3= 0,310  y4= 0,395

cinzento

RAL :  7011

Os Factores de Luminância e Coeficientes de Rectro-reflexão, deverão respeitar os valores

mínimos constantes do seguinte quadro:



VOLUME VII: 05 - EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA - Capítulo 14 pag. 8/28           Fevereiro 2009

CORES Coeficiente de Rectroreflexão mínimo, em 

cd/lx.m2

Factor de Luminância 

mínimo ß

Ângulo de Observação, em graus sexag.

0,2 1/3 2,0

Ângulo de entrada, em graus sexages.

5 30 5 30 40 5 30 40

BRANCO 70 30 50 24 9,0 5,0 2,5 1,5 0,35

VERMELHO 15 6,0 10 4,0 1,8 0,8 0,4 0,3 0,05

AMARELO 50 22 35 16 6,0 3,0 1,5 1,0 0,27

As telas rectro-reflectoras deverão possuir em marca de água o símbolo do fabricante com a

indicação do período de durabilidade devendo, quando isto não acontecer, ser apresentados os

documentos de homologação ou resultados de ensaios laboratoriais das suas características,

nomeadamente ópticas, cromáticas e de durabilidade.

1.3 - POSTES

Os postes devem ser executados em chapa de aço laminado, de 2,0 ± 0,2 mm de espessura, de

acordo com o desenho de pormenor respectivo.

Depois de devidamente limpos levarão, como acabamento, zincagem por galvanização a quente

com a espessura de 84 μ (deposição de 600 g por m2).

1.4 - PEÇAS DE LIGAÇÃO

As peças de ligação da placa ao poste, em chapa de aço com 3 mm de espessura (charneiras,

parafusos, anilhas e porcas) são normalizadas, devendo obedecer ao respectivo desenho de

pormenor, e levarão como acabamento, depois de devidamente limpas, zincagem por

galvanização a frio (electrolítica) com a espessura de 14 μ(100 g de zinco por m2).

2 - SINAIS DE MÉDIA DIMENSÃO

2.1 - ÂMBITO DE APLICAÇÃO

São incluidas nesta designação as setas de informação (S) do sistema informativo quando

montadas em poste único e os sinais de aproximação de saída (SA).
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2.2 - PLACA

As placas devem ser fabricadas em chapa de liga de alumínio (AlMg2) com a espessura mínima

de 2,0 mm e serão enquadradas por uma moldura tipo "all round" em perfil de alumínio extrudido

(AlMg5). Serão refletorizadas, devendo a tela garantir, no momento de aplicação em obra,valores

mínimos do Coeficiente de rectro-reflexção e do Factor de luminância de acordo com o quadro que 

se apresenta na c) do artº 14.05.2-1.2 deste Caderno de Encargos.

2.3 - POSTES

Os postes serão tubulares,de aço,sendo a sua secção e espessura capazes de realizar a função

de suporte a que se destinam. Depois de devidamente limpos, levarão, como acabamento,

zincagem por galvanização a quente, com a espessura de 84 μ (deposição de 600 g por m2),em

conformidade com as disposições normativas da JAE.

2.4 - PEÇAS DE LIGAÇÃO

As peças de ligação ao poste são braçadeiras apropriadas, de aço ou alumínio, de espessura

variável, em função da espessura do tubo ou poste, não devendo permitir, depois do aperto, a

rotação da seta no poste.

3 - SINAIS DE GRANDE DIMENSÃO

3.1 - ÂMBITO DE APLICAÇÃO

São incluidos nesta designação os sinais do sistema informativo do tipo:

- Pré-aviso simplificado (PAS);

- Pré-aviso gráfico (PAG);

- Paineis em pórtico (P e SP);

- Paineis de vias de lentos (PVA);

- Setas direccionais (SD);

- Sinais de confirmação (PC)

3.2 - PAINEL

O painel será executado em alumínio, com a espessura mínima de 2,0 mm podendo ser realizado

por um dos dois processos:
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- Por uma ou mais chapas de liga de alumínio (AlMg2),com a espessura de 2,00 mm, para

áreas até 1,5 m2, e de 3,00 mm para áreas superiores; 

- Apenas para os paineis em pórtico ou semi-pórtico, por justaposição de módulos de perfil de

alumínio extrudido com a espessura mínima de 2,0 mm,com 17,5 a 22,5 cm de altura, de

acordo com o desenho respectivo.

O aperto dos perfis entre si, é realizado por meio de braçadeiras apropriadas que promovem,

simultâneamente, a fixação aos prumos.

Os paineis de altura igual ou inferior a 1,50 m serão realizados por uma só chapa, sendo

reforçados por um perfil em Z. Os paineis de altura superior a 1,50 m serão seccionados, sendo a

junção das chapas realizada por dois perfis em U.

Os paineis serão enquadrados por uma moldura de tipo "all round", em perfil de alumínio extrudido

(AlMg5).

A junção dos perfis e da moldura à chapa é feito com rebites, da liga AlMg4, roscados e soldados.

Na moldura, além dos rebites, deve ser ainda utilizada uma cola a dois componentes para total

aderência.

Em qualquer dos processos, os elementos constituintes do painel devem sofrer um tratamento

prévio de limpeza, por meios mecânicos ou químicos, de modo a que fique isento de quaisquer

matérias estranhas, nomeadamente gorduras.

Os paineis são reflectorizados, devendo a tela garantir, no momento da aplicação em obra, valores 

mínimos do Coeficiente de rectro-reflexão e do Factor de luminância de acordo com o quadro que

se apresenta na c) do artº 14.05.2-1.2 deste Caderno de Encargos, para paineis colocados em

pórtico ou semi-pórtico, e de um mínimo de 70 cd/lux/m2, para os restantes.

3.3 - POSTES

a) - Paineis perfilados

- Os postes são constituidos por perfis laminados do tipo I normal (INP).

- Depois de devidamente limpos, os perfis levarão como acabamento zincagem por

galvanização a quente.

b) - Paineis em chapa

- Os postes serão tubulares, de aço,devendo o seu diâmetro e espessura determinar o

número de postes para suporte do painel.
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- Depois de devidamente limpos levarão, como acabamento, zincagem por galvanização a

quente.

3.4 - PEÇAS DE LIGAÇÃO

a) - Paineis perfilados

- As peças de ligação ao poste, que promovem simultâneamente o aperto dos perfis entre si,

são braçadeiras apropriadas, de aço ou alumínio, realizadas de acordo com o desenho de

pormenor.

b) - Paineis em chapa

- As peças de ligação ao poste são abraçadeiras apropriadas, de aço ou alumínio, de

espessura variável em função da área do painel, devendo obedecer em formato ao

respectivo desenho de pormenor.

4 - DEMARCAÇÃO

4.1 - ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Incluem-se os marcos hectométricos, quilométricos e miríamétricos.

4.2 - PLACA

Deverá ser fabricada em chapa de ferro polida, com a espessura mínima de 2,0 mm e o seu

fabrico deverá contemplar a sequência de tratamento já indicada para as placas dos sinais de

pequena dimensão.

Em alternativa, admite-se o fabrico em chapa de liga de alumínio (AlMg2) com a espessura de 2

mm, enquadrada por uma moldura tipo "all round" de perfil de alumínio extrudido (AlMg5).

As placas serão reflectorizadas, devendo a tela garantir, no momento de aplicação em obra,

valores mínimos do Coeficiente de rectro-reflexão e do Factor de luminância de acordo com o

quadro que se apresenta na c) do artº 14.05.2-1.2 deste Caderno de Encargos, excepto para os

marcos hectométricos, que serão pintados.

4.3 - POSTES

Os postes serão tubulares,de secção quadrada ou rectangular, em aço, sendo as suas dimensões

e espessura indicadas nas peças desenhadas.

4.4 - PROCESSO DE FIXAÇÃO
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O processo de fixação encontra-se representado nas peças desenhadas e far-se-á por meio de

rebitagem a uma chapa soldada em prumo ou poste, no caso geral.

Em situações particulares, e para os marcos hectométricos, admite-se um sistema de fixação

directo ao prumo de suporte da guarda de segurança semi-flexível.

5 - MARCAÇÃO DOS SINAIS

Na parte posterior dos sinais deverá ser inscrito o logotipo da JAE (4x4 cm2) encimando a

respectiva data de fabrico, sem cor de fundo, sob a forma de carimbo técnicamente não removível.

6 - ESTRUTURAS EM PORTICO OU SEMI-PORTICO

As estruturas em pórtico ou semi-pórtico serão executadas com perfil tubular de secção quadrada,

com 30x30 cm2, de chapa de aço com 8 mm de espessura no braço e de 10 mm na coluna.

O comprimento das travessas dos pórticos ou dos braços dos semi-pórticos serão os indicados

nos desenhos,com base nos perfis transversais tipo, com o máximo de 12,5 m no caso dos

pórticos e de 7,0 m no dos semi-pórticos, devendo o local de implantação e o comprimento exacto

ser definitivamente escolhidos após reconhecimento pormenorizado e obtenção do acordo da

Fiscalização.

Em qualquer caso, deverá ser garantido um "gabarit" mínimo absoluto de 5,0 m, incluindo os

painéis.

As chapas de ligação da estrutura ao maciço de fundação terão a dimensão de 60x60 cm2,

possuindo 10 furos ovalizados para parafusos de 1" de diâmetro; aquelas chapas terão a

espessura de 10 mm ou 12 mm, respectivamente nas estruturas em pórtico e semi-pórtico.

Os parafusos de 1" de diâmetro terão, embebido na fundação, um comprimento de cerca de 75

cm.

As braçadeiras serão em barra de aço, de 0,8x1,0 cm2, com as dimensões indicadas nos

desenhos. Serão providas de duas peças de ligação aos perfis INP, em cantoneira de abas 75x55

mm2.

Tanto a estrutura como as braçadeiras e restantes peças de ligação, serão zincadas por

galvanização a quente.

Os pórticos e semi-pórticos deverão ser fabricados por secções, com os comprimentos que mais

convier, sendo as mesmas ligadas, em obra, por soldadura.
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A pintura será realizada em três demãos, todas com cores diferentes, sendo a última na cor

cinzenta adoptada pela JAE (RAL 7011).

7 - PARAFUSOS, ANILHAS E PORCAS

Os tipos de parafusos, suas formas e dimensões devem satisfazer as normas portuguesas em

vigor, sendo dos tipos indicados nas peças desenhadas. Serão cadmiados por galvanização a frio.

8 - AÇO MACIO CORRENTE E METAL DE ADIÇÃO PARA SOLDADURA

A qualidade e características mecânicas do aço macio corrente a utilizar em chapas, perfis ou

parafusos, bem como do metal de adição para soldadura, deverão satisfazer todas as

especificações e requesitos próprio indicados no Eurocódigo 3 - Projecto de Edifícios e de Obras

de Engenharia Civil em Aço.

9 - ALUMINIO

Será obtido directamente da primeira ou segunda fusão, sendo a percentagem de impurezas

inferior a 2%.

10 - LIGAS DE ALUMINIO

A sua utilização está prevista no presente projecto, e deverão conter um mínimo de 50% de

alumínio, sendo a parte restante constituida por componentes de adição e sem quaisquer

impurezas.

11 - PROTECÇÃO DE ELEMENTOS CONTRA A CORROSÃO

a) - Todos os elementos de aço a empregar na sinalização serão metalizados por galvanização,

devendo as suas superfícies apresentar um recobrimento homogéneo com metal de

protecção e sem quaisquer impurezas.

b) - Todas as furações, soldaduras e remodelações das peças serão realizadas anteriormente à

galvanização.

c) - As placas dos sinais de pequena dimensão serão zincadas por galvanização a frio

(electrolítica), sendo a espessura do revestimento de 14 μ e a deposição de 100 g/m2. Os

postes, tanto dos sinais de pequena, como de média e grande dimensão, serão zincados por
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galvanização a quente, sendo a espessura do revestimento de 84 μ e a deposição de 600

g/m2. Todos os parafusos, anilhas e porcas serão cadmiados por galvanização a frio

(electrolítica),sendo a espessura do revestimento de 20 μ e a deposição de 140 g/m2, o

mesmo sucedendo às charneiras, com 28 μ e 140 g/m2, de acordo com as disposições

normativas da JAE.

12 - CORES

As cores a utilizar na sinalização, tanto em tintas como em telas reflectoras, devem ser as

previstas no Código da Estrada e seu Regulamento.

13 - ABECEDÁRIOS E NUMERÁRIOS

As características das inscrições utilizadas nas mensagens da sinalização, são obtidas a partir dos 

abecedários e numerários tipo (unitários) constantes das disposições normativas em vigor na JAE.

14 - MARCADORES

Os marcadores são unidireccionais ou bidireccionais de acordo com o local de aplicação e

apresentam as características que se passam a especificar.

14.1 - DIMENSÕES

- Altura máxima: 19 mm;

- Dimensão máxima da superfície de contacto com o pavimento: 10 x 10 cm2.

14.2 - CONSTITUIÇÃO DO CORPO DO MARCADOR

- Matéria plástica injectada.

14.3 - CONSTITUIÇÃO DOS REFLECTORES

Qualquer que seja a constituição dos elementos reflectores, nomeadamente os constituidos por

catadióptros bi-hemisféricos de vidro, deverão corresponder às seguintes características:

a) - Coeficiente de intensidade luminosa

No estado novo e para ângulos de:

- Observação 20 "
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- Incidência vertical V = 0 º

- Incidência horizontal H = 0 º,

CIL > 100 mod/lux.

Ao fim de um ano de serviço o valor de CIL não deverá ser inferior a 25% do valor no estado novo.

b) - Cor

De noite, as coordenadas de cromacidade da luz enviada por um marcador iluminado pelo

iluminante A, devem situar-se dentro do domínio definido pelos seguintes pontos:

- A:   X = 0,440   Y = 0,380

- B:   X = 0,480   Y = 0,410

- C:   X = 0,451   Y = 0,439

- D:   X = 0,409   Y = 0,411

c) - Resistência à sujidade

O CIL dos marcadores em serviço deve ser maior do que 75% do CIL dos mesmos marcadores

quando limpos.

14.4 - MODO DE FIXAÇÃO

Os marcadores devem ser simplesmente colados sobre o pavimento.

A cola para fixação dos marcadores no pavimento deve obedecer, sem prejuizo de outras

especificações expressas pelos documentos de homologação, às seguintes características:

a) - Composição

- Cola epoxídica de dois componentes, sendo:

- Componente A - Resina epoxídica modificada com base em bisfenol A;

- Componente B - Poliaminas modificadas.

b) - Equivalente epoxídico (da resina)

- Deverá ter o valor máximo de 200.

c) - Massa volúmica
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- Deve obedecer à tolerância de ± 0,05 relativamente ao valor especificado pelo fabricante,

para cada um dos dois componentes e para a mistura.

d) - Aderência

- Resistência da colagem ao corte - mínimo de 6,1 MPa ao fim de 2 horas.

- Idem, ao corte oblíquo - mínimo de 13,8 MPa ao fim de 24 horas e mínimo de 10,3 MPa ao

fim de 24 horas mas quando imerso em água.

e) - Viscosidade

- Deve ser a indicada (em Poises) pelo fabricante.

f) - Tempo de vida útil

- Mínimo de 30 minutos (para o tempo de aplicação).

g) - Tempo de presa

- Máximo de 90 minutos, a uma temperatura de entrada em serviço compreendida entre 20 e

25 ºC.

h) - Prazo de armazenamento

- 12 meses, com o mínimo de 8 meses.

i) - Quantidade de cola por marcador

- Mínimo de 100 gramas.

Os métodos de ensaio utilizados para a determinação das características referidas deverão estar

de acordo com a Norma AASHTO T 237-73 (1986).

15 - DELINEADORES

15.1 - NATUREZA E ELEMENTOS CONSTITUINTES

O delineador será constituido pelo seu corpo e pelo sistema de ancoragem.

O corpo do delineador será constituido por uma matéria plástica do tipo polietileno, na cor branca,

com a espessura de 3 mm, constituido por uma só peça, dificilmente inflamável, resistente ao sol,
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ao gaz dos escapes e aos fumos e poluição atmosféricos nas regiões industriais. Conterá, ainda,

reflectores uni ou bi-direccionais.

Deverá conter estabilizantes que garantam a resistência à luz e aos agentes climatéricos, para

além de dever resistir ao amarelecimento.

Deverá ser insensível às variações térmicas.

Deverá conter, no tardoz, aberturas que permitam a ventilação e evitem a acumulação de calor e a 

condensação sobre a acção dos raios solares.

A superfície deverá permitir uma fácil limpeza, sem melindre dos elementos retroreflectores

acoplados ou incrustados.

Os retroreflectores deverão ser fixados de tal modo à peça ou corpo do delineador, que seja

possível a sua substituição de forma expedita.

O sistema de ancoragem do delineador deverá ser constituido por uma ou mais peças metálicas

de fixação, sendo a ancoragem garantida por introdução no solo de uma peça de comprimento não 

inferior a 30 cm. Pretende-se que o sistema permita, com simplicidade, a remoção e colocação de

novo delineador.

15.2 - CARACTERISTICAS FISICAS DOS VÁRIOS ELEMENTOS

O delineador, apoiado no solo, deve resistir aos esforços naturais de serviço e não representar um

perigo em caso de choque com um veículo. As suas qualidades devem ser duradouras.

Deve resistir sem problemas a um vento que exerça uma pres-são de 60 daN/m2, o que equivale a 

um esforço de 5 daN aplicado a 1,0 m acima do solo sem provocar deformações superiores a 5 cm 

da sua posição inicial.

Perante o efeito de um esforço horizontal, deverá ocupar uma posição tal que a sua parte superior

se encontre a menos de 40 cm do solo, e nenhum dos seus elementos constitua parte agressiva

ou perigosa para os veículos ou peões.

Deve resistir a um esforço vertical de 25 daN, a fim de resistir ao vandalismo.

Exige-se ainda que, após um impacto com um veículo à velocidade de 60 km/hora, nenhum dos

elementos resultantes constitua parte agressiva ou perigosa para os veículos ou peões.

Os materiais que o compõem não devem ser frágeis e devem conservar as suas qualidades (cor,

estabilidade, resistência, elasticidade) durante, pelo menos, cinco anos.

As dimensões e características geométricas dos delineadores, apoiados no solo ou sobre uma

guarda de segurança, constam das peças desenhadas.
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O corpo do delineador será de cor branca, com uma banda preta, em forma de paralelogramo com 

20 cm de altura, em cada uma das duas faces.

O dispositivo retroreflector deverá ser sempre branco, com as dimensões indicadas nas peças

desenhadas, quer o delineador se venha a localizar à direita ou à esquerda do condutor.

Em faixas uni-direccionais os delineadores possuirão, apenas na face virada para o sentido de

tráfego a que respeitam, retro-reflectores rectangulares de cor branca à direita e amarela

àesquerda,com as dimensões de 18x4 cm2. Em faixas bi-direccionais, os reflectores à direita são

brancos e rectangulares com 18x4 cm2 e os que se situem à esquerda serão constituidos por 2

círculos brancos com 6 cm de diâmetro,distanciados de 15 cm entre centros.

Exige-se que, qualquer que venha a ser o sistema de fixação, o sistema de ancoragem deverá

estar enterrado, no mínimo, 30 cm e permitir a todo o sistema as características e comportamentos 

já descritos.

Para os delineadores apoiados na guarda de segurança, a sua parte superior é idêntica à dos

delineadores apoiados no solo. O dispositivo de fixação encontra-se pormenorizado nas peças

desenhadas, a título de exemplificação, podendo ser analisadas, pela Fiscalização, outras

variantes.

As peças de fixação a utilizar deverão, contudo, ser em aço galvanizado por imersão a quente,

conforme prescrições adoptadas para os suportes das guardas de segurança, ou em material

inoxidável que garanta as mesmas características físicas.

Os dispositivos retroreflectores serão obrigatóriamente nas cores já indicadas e possuirão as

dimensões fixadas nas peças desenhadas. Serão colocados de tal modo que o centro de

gravidade da peça se situe a 85 cm do solo.

Devem possuir um poder de, no mínimo, 3 cd por 1 lux de iluminação e por m2, segundo um

ângulo de incidência de 15 º e um ângulo de divergência de 20 '.

O Empreiteiro fornecedor deverá ser obrigado a apresentar documentos de homologação, quando

existam, de laboratórios portugueses ou estrangeiros, sobre as qualidades e características do

material que pretende oferecer, o qual deverá conter o ano de fabrico, a marca de identificação e a 

referência de homologação.

16 - SINAIS COMPLEMENTARES

16.1 - ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Incluem-se neste âmbito as baias para balizamento de pontos de divergência (BPD).
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16.2 - PLACA

Formada por barras oblíquas, pretas e amarelas, alternadamente, na espessura indicada nas

peças desenhadas, e constituida por uma das seguintes alternativas:

- Matéria plástica, do tipo polietileno, constituida por uma só peça com a espessura de 2 ± 1

mm, difícilmente inflamável, resistente ao sol, aos gases dos escapes e aos fumos e poluição

atmosféricos, devendo resistir ao amalerecimento;

- Alumínio com a espessura de 2 ± 0,5 mm, formando, em tela colável não reflectora ou em

pintura, as barras já referidas.

16.3 - POSTES E FIXAÇÃO

A sustentação da baia de balizamento de pontos de divergência será executada de forma simples,

não se pretendendo garantir mais do que a estabilidade do material e a resistência ao vento que

exerça uma pressão de 60 daN/m2.

Os postes, em número mínimo de três, deverão ser fixados ao solo por encaixe em bainha própria, 

que permita recolocar com facilidade novos sinais. Deverão ser solidários com a placa, mas não

encastrados no solo. A bainha deverá ser prevista com uma profundidade enterrada da ordem dos

0,30 m.
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