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ENQUADRAMENTO 

A Associação Nacional de Municípios Portugueses há já algum tempo que tem vindo a alertar para a circunstância 

do Plano Rodoviário Nacional estar completamente ultrapassado, facto que, igualmente defendido pela ANMP, já 

deveria ter motivado, na sequência de um profundo debate sobre esta matéria, a elaboração e implementação de 

um novo PRN, onde, tendo em conta o desenvolvimento e a coesão nacional, as infra-estruturas rodoviárias 

estariam fundamentadas em factores como custo - benefício, que as mesmas iriam gerar de facto. 

Efectivamente, o facto do PRN em vigor ser anacrónico levou a que a ANMP, em 2007, tivesse elaborado um 

relatório através do qual, para além de fazer o “estado da arte” desta problemática, se patenteou a intenção do 

Governo transferir de forma “ad hoc”, para 71% dos Municípios do continente, à data, 3.400 km de estradas já 

identificadas, bem como mais 1.900 km de vias rodoviárias, que apesar de ainda não estarem devidamente 

identificadas, a ANMP sabe que a Estradas de Portugal S.A. tenciona transferir, por se tratar de troços de ligação à 

rede nacional bem como alguns troços que em virtude de entretanto terem sido construídas, paralelamente, vias 

novas, a EP entende que já não se justifica que continuem a integrar a rede nacional de que está sob a sua gestão. 

Por outro lado, também importa ter presente, de entre os vários pontos que o documento da ANMP anteriormente 

referido contem, que para além de defender a necessidade de ser delineada uma política integrada para o sector, no 

âmbito da qual o Governo deveria acordar com a ANMP os pressupostos subjacentes à transferência das vias para 

os Municípios, tendo por base o protocolo de 2002, estabelecido entre a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, o Ministério do Equipamento Social e o Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, 

também se referia ao facto do conteúdo do PRN em vigor ser insustentável económica e financeiramente, 

defendendo-se então a reponderação de todas as decisões relacionadas com a construção de vias novas, quer 

pelos custos de construção quer pelos custos acrescidos de manutenção e ambientais das vias novas e das 

existentes.  

Entretanto na sequência de demarches da ANMP, a Estradas de Portugal enviou dados novos sobre esta matéria, 

os quais, numa análise genérica, confirmam o conjunto de afirmações feitas no relatório produzido em 2007 e que 

serão objecto de tratamento no presente documento. 

O PLANO RODOVIÁRIO NACIONAL EM NÚMEROS 

Relativamente a esta matéria, e porque Portugal é membro da União Europeia, entendeu-se por bem fazer uma 

contextualização europeia de Portugal, no que concerne ao sector das infra-estruturas rodoviárias, sendo que para 

este efeito iremos utilizar comparativamente alguns indicadores dos respectivos sectores das infra-estruturas 

rodoviárias dos 27 países da UE. 

Importa ainda esclarecer que os dados disponíveis impõem que o quadro traçado no presente documento seja 

relativo a inícios de 2008. 



 

 

Através da figura nº 1, na qual os países estão hierarquizados consoante a extensão da respectiva rede de auto

estrada, é possível verificar que, em termos absolutos, Portugal 

rede de auto-estradas. 
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Fonte dos dados: EU energy and transport in figures, 2010, European Commission

Figura n.º 1 

na qual os países estão hierarquizados consoante a extensão da respectiva rede de auto

é possível verificar que, em termos absolutos, Portugal em 2008 estava infra-estruturado com a sexta maior 

Se tivermos em linha de conta que Portugal, em termos de superfície territorial, é o décimo terceiro país, no conjunto 

que em termos de extensão total das redes de estradas (auto-estradas + estradas nacionais 

ugal tem a décima segunda rede mais extensa, podemos questionar o planeamento deste 

ctor, para a realidade nacional, na medida em que estas diferenças indiciam que algo estará menos bem neste 

pois aferir a percentagem das auto-estradas no conjunto das 

existem em cada país da UE, de modo a tornar mais evidente a validade ou o eventual desajustamento 

em vigor. 
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Pela figura nº2 verificamos que Portugal e 

(20%) nas respectivas redes, sendo que se 

está 15,2 pontos percentuais acima da média da 

estará desajustada da realidade nacional. Esta afirmação é reforçada pelo facto de

Suécia, Dinamarca, França e Finlândia

Porém o desequilíbrio que os indicadores anteriores indiciam que existe em Portugal no sector das infra

rodoviárias poderá eventualmente ser colmatado pelos fluxos económicos que o país gera, designadamente 

comparação com os restantes países da

de interferirem directamente nos fluxos económicos, designadamente no que concerne aos custos de contexto, 

também dão suporte a esses mesmos fluxos económicos.

Assim, tendo presente que o produto interno bruto

bens e serviços finais produzidos num determinado país/estado/região/cidade, durante um período (mês, trimestre, 

ano, etc), e que o PIB é um dos indicadores mais utilizados n

actividade económica, no caso em análise

auto-estradas de cada país pelo respectivo PIB, 

investiram neste tipo de infra-estruturas para gerar a riqueza que os respectivos PIB evidenciam
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Figura n.º 2 

Pela figura nº2 verificamos que Portugal e a Holanda são os países na UE com maior percentagem 

, sendo que se tivermos em linha de conta que o valor deste indicador

ima da média da UE confirmamos que efectivamente a rede de estradas 

sajustada da realidade nacional. Esta afirmação é reforçada pelo facto de países como Reino Unido, 

Suécia, Dinamarca, França e Finlândia, terem um valor bastante próximo da média da UE. 

o desequilíbrio que os indicadores anteriores indiciam que existe em Portugal no sector das infra

rodoviárias poderá eventualmente ser colmatado pelos fluxos económicos que o país gera, designadamente 

comparação com os restantes países da UE, uma vez que são principalmente as redes de estradas que

de interferirem directamente nos fluxos económicos, designadamente no que concerne aos custos de contexto, 

dão suporte a esses mesmos fluxos económicos. 

produto interno bruto (PIB) representa a soma (em valores monetários) de todos os 

bens e serviços finais produzidos num determinado país/estado/região/cidade, durante um período (mês, trimestre, 

ano, etc), e que o PIB é um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia com o objectivo de mensurar a 

em análise, de um país, entende-se como pertinente relacionar a extensão total de 

estradas de cada país pelo respectivo PIB, de modo a percepcionar quanto é que os países da UE27 

estruturas para gerar a riqueza que os respectivos PIB evidenciam
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Holanda são os países na UE com maior percentagem de auto-estradas 

em linha de conta que o valor deste indicador, para Portugal, 

confirmamos que efectivamente a rede de estradas portuguesa 

países como Reino Unido, 
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De acordo com os valores obtidos constata

15,7 km de auto-estradas, sendo que a média na 

Portugal é o país, no contexto da UE

eventualmente se obter riqueza. 

Outro facto que nos parece relevante, na medida em que, na 

raciocínio, é que a Áustria, a Alemanha, a Dinamarca, a França e a Suécia estão entre os países onde a relação 

Auto-estradas/PIB se aproxima mais da média da UE27, pelo que

têm as economias mais desenvolvidas, podemos afirmar, com elevado grau de segurança

anacrónico. 

A todos os indicadores antes analisados

aumento da rede de auto-estradas de cerca de 800%, ocorrência que 

onde as auto-estradas mais aumentaram

plano de novas concessões, lançado desde 2007

4.260 km, ou seja registará um aumento

tantos sectores tem necessidade de construir tantas auto

Paradoxalmente, de acordo com Jesus Avelino (2008) pelos dados poder

grande rede viária, porém a verdade é 

Efectivamente, em simultâneo com 

investimentos reduzidos na conservação das que temos

investiram menos que Portugal na manutenção da rede de estradas.

                                                          
1 Engenheiro Civil (1975), Doutorado em Engª Civil (1984) e Professor Catedrático de Transportes no Instituto Superior Técnico 
Fundador da TIS, ace em 1992, sócio e Presidente do Conselho de Administração da TISpt,s.a. desde 2000

Figura n.º 3 

De acordo com os valores obtidos constata-se que em Portugal, para se obter cada unidade do PIB são necessários 

estradas, sendo que a média na UE27 é de 6 km de auto-estradas por unidade do PIB. Ou seja, 

Portugal é o país, no contexto da UE27, onde foram construídos mais quilómetros de auto

Outro facto que nos parece relevante, na medida em que, na circunstância, concorre para validar o presente 

raciocínio, é que a Áustria, a Alemanha, a Dinamarca, a França e a Suécia estão entre os países onde a relação 

estradas/PIB se aproxima mais da média da UE27, pelo que, sabendo-se que estes países, no se

têm as economias mais desenvolvidas, podemos afirmar, com elevado grau de segurança, 

analisados acresce a circunstância de Portugal entre 1990 e 2008 ter registado um 

estradas de cerca de 800%, ocorrência que faz com que Portugal seja o segundo país 

estradas mais aumentaram no seio da UE27. Porém se tivermos em conta que

lançado desde 2007, a rede de auto-estradas de Portugal passará a totalizar cerca de 

ou seja registará um aumento de 36%, será “difícil explicar como é que um país com os problemas em 

tantos sectores tem necessidade de construir tantas auto-estradas” (Viegas, José, 2008)1. 

Paradoxalmente, de acordo com Jesus Avelino (2008) pelos dados poder-se-ia concluir que Portugal tem uma 

a verdade é que a rede nacional de estradas, na sua globalidade, é insuficiente. 

m simultâneo com o elevado número de auto-estradas, também temos estradas a menos e 

investimentos reduzidos na conservação das que temos, sendo que no contexto da UE27 durante 2007, 

na manutenção da rede de estradas. 

                   
Engenheiro Civil (1975), Doutorado em Engª Civil (1984) e Professor Catedrático de Transportes no Instituto Superior Técnico 

Fundador da TIS, ace em 1992, sócio e Presidente do Conselho de Administração da TISpt,s.a. desde 2000. Colaborador do MITPortugal.

Fonte dos dados: EU energy and transport in figures, 2010, European Commission
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SEGURANÇA RODOVIÁRIA E MODELO DE FINANCIAMENTO DA REDE DE ESTRADAS 

Até sensivelmente meados da década de noventa (Séc.XX) o Governo português implementou políticas, que 

tiveram por mote a descentralização do Estado, no âmbito das quais desconcentrou os seus serviços, aproximando-

os dos cidadãos. A partir de meados dos anos noventa (Séc.XX) procedeu a uma alteração deste paradigma, 

circunstância que levou a que o princípio da subsidiariedade nacional perdesse importância em prol de razões 

económicas. Efectivamente as políticas de reestruturação dos sectores da saúde, da educação, da justiça, da 

agricultura e do ambiente, que se têm caracterizado, no essencial, por uma reconcentração dos serviços prestados 

à população, tornam o acesso a estes serviços públicos mais dependente das condições de circulação pelas 

rodovias que devem estar bem conservadas e ter elevados índices de segurança. Entre estas situações destacam-

se as deslocações pendulares dos alunos para os estabelecimentos de ensino, as deslocações dos doentes 

crónicos e urgentes para os centros de saúde e para as urgências, o transporte de grávidas, as forças de segurança 

e socorro para prestar auxílio. 

Cumulativamente, as recentes decisões relativas à cobrança de taxas de utilização em vias que foram projectadas 

para serem usadas sem custos para o utilizador, levam a que toda a restante rede de estradas nacionais e 

municipais passe a suportar fluxos de tráfego significativamente mais intensos, circunstância que vai originar um 

maior desgaste destas vias. Estes factos, objectivamente determinam que estas mesmas vias sejam objecto de 

intervenções mais profundas e em espaços de tempo mais curtos. 

Com este quadro, a Estradas de Portugal tem implementado uma política através da qual tenta transferir para os 

Municípios, de modo individual, uma significativa percentagem da rede de estradas que estão sob a sua estrita 

competência. Tal situação leva a que a manutenção do bom estado de conservação e segurança dessas vias, fique 

completamente dependente da capacidade financeira do respectivo Município. Em resultado desta política surgem 

situações em que um troço de uma estrada, localizada por exemplo no Município X está em boas condições, 

enquanto outro troço dessa mesma estrada, que se localiza noutro Município K, está excessivamente degradada e 

tem níveis de segurança insuficientes. 

Em face desta situação parece-nos pertinente que o valor líquido da Contribuição de Serviço Rodoviário2, enquanto 

imposto que é exclusivamente suportado pelos utilizadores de toda a rede rodoviária, e cuja criação e 

implementação tem por objectivo financiar a rede de estradas, seja distribuído por todas as entidades públicas que 

tenham sob a sua gestão directa uma rede de estradas. 

Para além do facto, anteriormente referido, de todos os automobilistas usufruírem das condições de circulação 

disponibilizadas em toda a rede de estradas, independentemente da sua classificação, não se pode deixar de ter em 

conta que é a rede de estradas municipais que sustenta e dá coerência à rede nacional de estradas, pois se assim 

não fosse, como se pode ver na figura n.º4, os automobilista não teriam estradas que conectassem os aglomerados 

urbanos onde residem, designadamente as sede de Freguesia, à rede nacional de estradas. 

                                                           
2 De acordo com o Relatório de Contas 2010 da Estradas de Portugal a Contribuição de Serviço Rodoviário teve uma receita liquida em 2009 = 
552 milhões de euros e em 2010= 545 milhões de euros. 



 

 

Figura n. 4 : Extracto da Rede Rodoviária Nacional no Município de Abrantes

Por último, relativamente à questão do modelo de financiamento

firmado entre a EP e o Estado Português privilegia, como forma de execução do seu objecto, as parcerias público 

privadas (,…)”(Relatório de Contas, 2010,EP)

Rodoviário, a qual suporta, financeiramente, to

legitimidade do raciocínio, segundo qual 

os Municípios. 

REDE DE VIAS ENTREGUE3 

A rede nacional de rodovias (AE, IP,

2.577,7 km estavam concessionados às 15

Assim, no inicio do ano de 2010 a Estradas de Portugal tinha sob sua gestão directa uma r

estradas. 

Conforme se pode constatar no quadro infra até ao momento foram transferidos 7.721 km de vias rodoviárias para 

os Municípios, sendo que a maior percentagem (56%) deste total foi transferida durante o espaço temporal que 

mediou entre os anos de 1995 e 2000.

Rede entregue após:
01.01.1995 
01.01.2000 
01.01.2005 até 31.03.2011

                                                          
3 Fonte dos dados: Estradas de Portugal, S.A.; InIR, IP e INE

Figura n. 4 : Extracto da Rede Rodoviária Nacional no Município de Abrantes 

Por último, relativamente à questão do modelo de financiamento é de salientar que “O Contrato de Concessão 

e o Estado Português privilegia, como forma de execução do seu objecto, as parcerias público 

privadas (,…)”(Relatório de Contas, 2010,EP), tendo como principal alicerce a receita da Contribuição de Serviço 

suporta, financeiramente, toda a rede sob a gestão da EP, o que, na nossa perspectiva,

legitimidade do raciocínio, segundo qual parte dessa receita tem de acompanhar a transferência da

A rede nacional de rodovias (AE, IP, IC e estradas regionais) totalizava a 01.01.2010 cerca de 13.112 km, dos quais 

km estavam concessionados às 15 empresas que operam neste sector em Portugal.  

Assim, no inicio do ano de 2010 a Estradas de Portugal tinha sob sua gestão directa uma rede de 10.535 km de 

Conforme se pode constatar no quadro infra até ao momento foram transferidos 7.721 km de vias rodoviárias para 

os Municípios, sendo que a maior percentagem (56%) deste total foi transferida durante o espaço temporal que 

entre os anos de 1995 e 2000. 

Rede entregue após: Extensão total de vias 
4.356 km 
2.290 km 

01.01.2005 até 31.03.2011 1.075 km 

 

Quadro n.º 1 

                   
Fonte dos dados: Estradas de Portugal, S.A.; InIR, IP e INE 

Fonte dos dados: Estradas de Portugal, S.A, 2011 
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O total da extensão de vias municipalizadas representa 73% das vias que a EP tem actualmente sob sua gestão 

directa4, facto que é bastante significativo, pelo impacto financeiro que a gestão e conservação deste tipo de infra-

estruturas têm inerente. 

EXTENSÃO TOTAL DE ESTRADAS TRANSFERIDAS E A TRANSFERIR PARA OS MUNICÍPIOS 

Se às estradas que já foram transferidas adicionarmos os 3.400 km, que como mencionámos anteriormente no 

presente documento, a EP pretende transferir para os Municípios a curto - médio prazo, e os 1.900 km de estradas 

de ligação à rede nacional ou que são paralelas a novas vias, entretanto construídas, conclui-se que a EP tem 

planeada a transferência, para a responsabilidade dos Municípios, um total de 11.121 km ou 13.021 km, consoante 

a situação considerada. 

Ou seja, a Estradas de Portugal, S.A. planeou ao longo de 15 anos transferir para os Municípios uma extensão de 

estradas superior à extensão de estradas que vão ficar sob a sua gestão directa. 

Este facto, na nossa perspectiva, é extraordinariamente incoerente e evidencia a total ausência de um plano 

integrado para este efeito, no âmbito do qual se deveria estabelecer um conjunto de regras claras que viabilizassem 

a boa conservação das estradas transferidas, sem colocar em causa os orçamentos dos Municípios receptores das 

mesmas. A verdade é que os Municípios em causa ficam penalizados em relação aos demais, pois passam a ter 

mais uma infra-estrutura com a qual, invariavelmente, irão ter de despender recursos financeiros que poderiam ser 

alocados a outras situações. 

IMPACTO MACROECONÓMICO 

Ano 

Inflação média 
anual 

(Banco de 
Portugal) (%) 

Valor5 de 
referência 
€/ano/km 

Extensão de 
estradas 

transferidas 
(km) 

Extensão de 
estradas 

transferidas 
Acumulado 

(km) 

Valor total/ano que 
devia ter sido 

transferido para os 
Municípios 
(Euros) 

1995 4,2 4.054 4.356 4.356 17.659.224 
1996 3 4.176 4.356 4.356 18.190.656 
1997 2,3 4.272 4.356 4.356 18.608.832 
1998 2,8 4.392 4.356 4.356 19.131.552 
1999 2,3 4.493 4.356 4.356 19.571.508 
2000 2,9 4.623 2.290 6.646 30.724.458 
2001 4,4 4.826 2.290 6.646 32.073.596 
2002 3,6 5.000 2.290 6.646 33.230.000 
2003 3,3 5.165 2.290 6.646 34.326.590 
2004 2,4 5.289 2.290 6.646 35.150.694 
2005 2,3 5.411 1.075 7.721 41.778.331 
2006 3,1 5.578 1.075 7.721 43.067.738 
2007 2,5 5.718 1.075 7.721 44.148.678 
2008 2,6 5.866 1.075 7.721 45.291.386 
2009 -0,8 5.820 1.075 7.721 44.936.220 
2010 1,4 5.901 1.075 7.721 45.561.621 

Total acumulado 7.721 7.721 523.451.084 

Quadro n.º 2 

                                                           
4 A rede de Auto-estradas, apesar de pertencerem à EP, estão concessionadas pelo que estão sob gestão das respectivas concessionárias. 
5
 No apuramento deste valor foi tido em conta o referencial de 5.000 Euros/km/ano que consta no protocolo de 2002, assinado 
entre a ANMP e o Ministério do Equipamento Social e o Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território. 

Fonte dos dados: Estradas de Portugal, S.A, 2011 



 

 

Em termos macroeconómicos, e tendo por referência os valores que constam no quadro nº. 2, pode

no total, os Municípios envolvidos nesta questão, deveriam ter recebido, até 2010 quinhentos e vinte e três milhões

quatrocentos e cinquenta e um mil e oitenta e quatro euros

Municípios terem capacidade financeira para suportar os custos decorrentes dos trabalhos de manutenção e 

conservação das estradas já transferidas.

Ainda neste âmbito é de salientar, que os quarenta e cinco milhões quinhentos e sessenta e um euros 

(€45.561.621) que os Municípios deveriam receber durante o ano 2010, como contra

este ano, 7.721 km de estradas poderia sofrer um aumento 

3.400 km e dos 1.900 Km. 

Assim, neste cenário, o valor em causa passaria a ser de sessenta e cinco milhões seiscentos e vinte e cinco mil e 

vinte e um euros (€65.625.021) ou setenta e seis milhões oi

euros (€76.836.921), respectivamente.

IMPACTO MICROECONÓMICO 

Na sequência da ordenação das estradas transferidas e a transferir por Município (Anexo I) é possível concluir o 

seguinte: 

1 – Até 31 de Março de 2011 somente 14 Municípios, de entre os 278 Municípios de Portugal continental, é que 

ainda não receberam qualquer troço de estradas transferidas da Estradas de Portugal;

2 – Castelo Branco é o Município que recebeu a maior extensão de vias rodovi

192,72 km; 

3 – Tendo em conta a extensão de vias, cuja transferência para os Municípios já foi concretizada, 

exemplo, ter sido transferido para o Município de Castelo Branco

4 – Igualmente, tendo em conta as vias cuja transferência já foi 

2010, entre um quarto de milhão a 

milhão a um milhão de euros, e 3 Municíp

5 –  Percentagem de Municípios pela extensão total das estradas

Em termos macroeconómicos, e tendo por referência os valores que constam no quadro nº. 2, pode

no total, os Municípios envolvidos nesta questão, deveriam ter recebido, até 2010 quinhentos e vinte e três milhões

cinquenta e um mil e oitenta e quatro euros (523.451.084 Euros), para quando for necessário os 

Municípios terem capacidade financeira para suportar os custos decorrentes dos trabalhos de manutenção e 

conservação das estradas já transferidas. 

bito é de salientar, que os quarenta e cinco milhões quinhentos e sessenta e um euros 

que os Municípios deveriam receber durante o ano 2010, como contra-partida por terem recebido, até 

este ano, 7.721 km de estradas poderia sofrer um aumento significativo, caso se concretizasse a transferência dos 

, neste cenário, o valor em causa passaria a ser de sessenta e cinco milhões seiscentos e vinte e cinco mil e 

ou setenta e seis milhões oitocentos e trinta e seis mil e novecentos e vinte e um 

, respectivamente. 

Na sequência da ordenação das estradas transferidas e a transferir por Município (Anexo I) é possível concluir o 

Março de 2011 somente 14 Municípios, de entre os 278 Municípios de Portugal continental, é que 

ainda não receberam qualquer troço de estradas transferidas da Estradas de Portugal; 

Castelo Branco é o Município que recebeu a maior extensão de vias rodoviárias até ao momento, no caso 

Tendo em conta a extensão de vias, cuja transferência para os Municípios já foi concretizada, 

a o Município de Castelo Branco (em 2010) 1.137.247 Euros; 

te, tendo em conta as vias cuja transferência já foi efectuada, 38 Municípios deveriam ter recebido

 meio milhão de euros, 19 Municípios deveriam ter recebido quantias entre meio 

um milhão de euros, e 3 Municípios deveriam ter recebido mais de um milhão de euros;

Percentagem de Municípios pela extensão total das estradas que já receberam

Figura n.º 5 

12%

42%

46%

[1,5 km - 10 km[

[10 km - 30 km[

[30 km - 196 km]

Fonte dos dados: Estradas de Portugal, S.A, 2011
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Em termos macroeconómicos, e tendo por referência os valores que constam no quadro nº. 2, pode-se afirmar que 

no total, os Municípios envolvidos nesta questão, deveriam ter recebido, até 2010 quinhentos e vinte e três milhões, 

.451.084 Euros), para quando for necessário os 

Municípios terem capacidade financeira para suportar os custos decorrentes dos trabalhos de manutenção e 

bito é de salientar, que os quarenta e cinco milhões quinhentos e sessenta e um euros 

partida por terem recebido, até 

significativo, caso se concretizasse a transferência dos 

, neste cenário, o valor em causa passaria a ser de sessenta e cinco milhões seiscentos e vinte e cinco mil e 

tocentos e trinta e seis mil e novecentos e vinte e um 

Na sequência da ordenação das estradas transferidas e a transferir por Município (Anexo I) é possível concluir o 

Março de 2011 somente 14 Municípios, de entre os 278 Municípios de Portugal continental, é que 

árias até ao momento, no caso 

Tendo em conta a extensão de vias, cuja transferência para os Municípios já foi concretizada, deveria, por 

, 38 Municípios deveriam ter recebido, em 

ter recebido quantias entre meio 

ios deveriam ter recebido mais de um milhão de euros; 

que já receberam 

 
, 2011 
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De acordo com a figura n.º 5 verificamos que quase cinquenta por cento dos Municípios vão receber uma extensão 

total de estradas superior a 30 km, o que é bastante significativo, tendo em conta que os Municípios não foram 

envolvidos no planeamento das estradas em causa. 

6 – Se considerarmos as vias já transferidas conjuntamente com as vias que irão ser objecto de transferência, 

verifica-se que somente dois Municípios não são afectados por esta política, no caso Lisboa e Alandroal. Todos os 

restantes 276 Municípios vão registar um aumento nas respectivas redes municipais de estradas; 

ESTRADAS REGIONAIS 

Por último relativamente à transferência de estradas para os Municípios importa salientar que a Lei n.º 98/99, de 26 

de Julho, refere no n.º2 do artigo 13.º que as estradas regionais poderão, mediante despacho do ministro da tutela e 

na sequência de um protocolo entre as partes (EP e Município), ser integradas nas redes municipais, após 

intervenções de conservação que reponham as vias em causa em bom estado de utilização, ou mediante acordo 

financeiro, equitativo, a celebrar entre as partes interessadas. 

Tendo em conta que as Estradas Regionais têm uma extensão total de 4.431 km, potencialmente, caso a 

transferência se venha a concretizar a rede de estradas dos Municípios registaria um aumento substancial, na 

sequência do que a Estradas de Portugal ficaria a gerir uma extensão de total de 6.104 km de estradas, as quais, a 

manter-se o actual modelo, continuarão a ser financiadas com base na Contribuição de Serviço Rodoviário. 

PROPÕE-SE 

Em face do exposto a Associação Nacional de Municípios Portugueses tem a obrigação cívica de defender que o 

sector das estradas portuguesas deve ser objecto de políticas integradas à escala nacional, assentes em princípios 

de racionalidade, subsidiariedade, coesão e desenvolvimento sustentado, sendo que para tais desideratos propõe-

se: 

 

1. A revisão, urgente, do Plano Rodoviário Nacional e do modelo de financiamento das infra-estruturas 

rodoviárias, o qual deverá alicerçar-se em factores como, custo – beneficio, suporte à economia real e em 

modelos europeus equilibrados. 

Neste âmbito o paradigma do novo Plano Rodoviário Nacional deve fomentar a requalificação das vias 

existentes, em detrimento da construção de novas vias, em virtude desta última opção implicar, em muitas 

situações: 

a.  a duplicação de traçados; 

b. a duplicação e o acentuar os impactes ambientais locais, 

c. o dispêndio de mais recursos naturais; 

d. o dispêndio de mais recursos financeiros; 

e. às questões enunciadas nos pontos anteriores acresce a necessidade de a médio – longo prazo 

haver necessidade de efectuar a manutenção destas infra-estruturas, o que representará um 

acréscimo exponencial de custos para o país. 
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2. Que seja debatido com o Ministério da tutela as responsabilidades e a participação dos Municípios na 

gestão do sector das estradas, no âmbito da qual serão definidos os pressupostos a cumprir por todas as 

partes, de modo a que os Municípios sejam equitativamente compensados de acordo com a extensão das 

vias transferidas e a transferir. 

3. Que, no âmbito do ponto anterior, seja considerado, logo à partida, o protocolo de 2002, depois de 

devidamente actualizado. 

4. Que também no âmbito do debate proposto no anterior ponto 2, se proceda à elaboração de um parecer 

técnico-jurídico que aborde, a problemática relativa à hierarquização das vias actualmente classificadas 

como municipais, bem como a possibilidade dessas vias, por força quer das funções que desempenham 

quer por força dos fluxos de tráfego que suportam, serem financiadas pelo ISPPEI – Contribuição de 

Serviço Rodoviário (CSR), conforme o esquema da figura n.º 6. 

 

Rede de infra-estruturas rodoviárias 

 

 

 

 

 

Figura n.º 6 

5. Recomendar que, tendo em conta o número de publicações técnicas produzias pelo Instituto de Infra-

Estruturas Rodoviárias, I.P. que este Instituto dedique alguma atenção à segurança e condições de 

circulação na rede viária, sendo que para o efeito deverá elaborar, com carácter de urgência, um 

relatório, caracterizador do estado de conservação/circulação de todas as vias rodoviárias que o governo 

pretende transferir para os municípios. 

6. Recomendar aos municípios que não assinem qualquer protocolo que tenha por objectivo a transferência 

de vias para os respectivos patrimónios, em virtude de, como está explanado no relatório da ANMP de 

2007, tal representar um avultado custo extraordinário a médio prazo. 

7. Relembrar aos municípios que entendam, apesar das considerações enunciadas no relatório da ANMP, 

assinar protocolos com a Estradas de Portugal, S.A., com o objectivo de integrar nos respectivos 

patrimónios vias rodoviárias, que tal deverá ser executado tendo presente a legislação em vigor, e 

preferencialmente conforme as premissas enunciadas no relatório da ANMP. 

Como está actualmente 

Estradas supra urbanas 
+ actuais estradas 
abandonadas pelo 

governo. 

IPs, ICs, ENs, ERs 

Proposta da ANMP para 
repartição da receita da CSR 

Imposto sobre produtos 
petrolíferos e energéticos dele 

não isentos. 
(CSR) 
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8. Que os municípios não integrem qualquer tipo de projecto candidato a fundos comunitários, em parceria 

com a Estradas de Portugal, S.A., não só em virtude de, como está claro no relatório da ANMP, tal 

representar, a médio longo prazo, um acréscimo de responsabilidades financeiras por parte do município, 

sem que para o efeito tenha havido uma compensação financeira para desempenhar tais funções, mas 

também porque a percentagem financiada se circunscreve a um curto horizonte temporal, ficando a via em 

questão, no restante tempo, à responsabilidade do município. 

9. A criação de um interlocutor junto da Estradas de Portugal, S.A, que faça a “ponte” entre esta entidade e os 

municípios para a eficaz resolução das várias situações que vão surgindo relacionadas com as rodovias, 

como aconteceu até 2007. 

10. Que ANMP, em sede de renegociação política do protocolo, assegure, que a tutela transfira verbas 

suplementares para os municípios fazerem face a ocorrências extraordinárias, relacionadas com os riscos 

naturais (derrocadas, movimentos de massa, incêndios, etc), ou seja criado um fundo de reserva para 

situações extraordinárias. 

11. Negociar com a tutela a repartição dos custos relativos à participação dos Municípios na Estratégia 

Nacional de Segurança Rodoviária. 

12. Que a ANMP no computo geral desta problemática saliente que o rigor e a justiça impõem que a receita da 

Contribuição de Serviço Rodoviário deve ser alocada aos territórios locais de modo a melhorar os índices 

de satisfação e de segurança dos automobilistas, enquanto principais financiadores da rede de estradas 

portuguesas. 



Município 

Extensão 
entregue 

até 31-01-
2011(km) 

Extensão a 
entregar 

(km) 

Extensão 
total (km) 

Montante a receber 
em 2010 relativo à 

extensão já 
transferida (Euros) 

Montante a receber 
em 2010 relativo à 

extensão total de vias 
(transferida e a 

transferir) (Euros) 
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Alandroal 0,00 0 0,00 0 0 

Avis 0,00 10 10,00 0 59.010 

Caminha 0,00 15,4 15,40 0 90.875 

Estremoz 0,00 21,7 21,70 0 128.052 

Lisboa 0,00 0 0,00 0 0 

Montemor-o-Novo 0,00 26,1 26,10 0 154.016 

Odivelas 0,00 13,3 13,30 0 78.483 

Paredes de Coura 0,00 14,9 14,90 0 87.925 

Ponte de Lima 0,00 43,5 43,50 0 256.694 

Ponte de Sôr 0,00 7 7,00 0 41.307 

Póvoa de Varzim 0,00 17,8 17,80 0 105.038 

Redondo 0,00 9,4 9,40 0 55.469 

Salvaterra de Magos 0,00 8 8,00 0 47.208 

Vendas Novas 0,00 12,7 12,70 0 74.943 

Santiago do Cacém 0,60 59,7 60,30 3.517 355.807 

Boticas 0,99 5,9 6,89 5.842 40.658 

Ourique 1,01 19,7 20,71 5.960 122.210 

Portel 1,49 0 1,49 8.792 8.792 

Resende 1,60 0 1,60 9.442 9.442 

Golegã 1,67 18,2 19,87 9.831 117.229 

Alvito 1,67 13,5 15,17 9.855 89.518 

Alfândega da Fé 1,70 20,8 22,50 10.032 132.773 

Ferreira do Alentejo 1,73 31,3 33,03 10.185 194.886 

Barrancos 1,81 11,9 13,71 10.651 80.873 

Palmela 2,18 1,1 3,28 12.870 19.361 

Cinfães 2,20 15,1 17,30 12.982 102.087 

Nazaré 2,38 1,8 4,18 14.027 24.648 

Aljustrel 2,72 30 32,72 16.068 193.098 

Almodôvar 2,91 0 2,91 17.148 17.148 

Sobral de Monte Agraço 2,92 7,6 10,52 17.243 62.090 

Cuba 3,07 16,2 19,27 18.122 113.718 

Constância 3,11 6,3 9,41 18.352 55.528 

Vieira do Minho 3,17 2,2 5,37 18.694 31.677 

Arraiolos 3,49 15,2 18,69 20.589 110.284 

Sabugal 3,80 0 3,80 22.424 22.424 

Aguiar da Beira 3,81 0 3,81 22.453 22.453 

Vidigueira 3,81 2,7 6,51 22.501 38.433 

Loures 3,85 28,2 32,05 22.689 189.098 

Figueira de Castelo Rodrigo 3,95 0 3,95 23.309 23.309 

Entroncamento 4,01 0,7 4,71 23.663 27.794 

Seixal 4,20 13,1 17,30 24.772 102.075 

Sernancelhe 4,23 0 4,23 24.932 24.932 

São João da Pesqueira 4,30 9,8 14,10 25.362 83.192 

Porto 4,74 16,5 21,24 27.941 125.308 

Coruche 4,88 26,8 31,68 28.767 186.914 

Vizela 4,93 0 4,93 29.074 29.074 

Murtosa 5,05 4,7 9,75 29.818 57.552 

Azambuja 5,13 2,9 8,03 30.272 47.385 

Vila Verde 5,35 1,9 7,25 31.541 42.753 

Espinho 5,43 11,3 16,73 32.025 98.706 

Vila Nova de Cerveira 5,59 17,6 23,19 33.010 136.868 

Anexo I 
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Beja 5,60 27,2 32,80 33.046 193.553 

Amadora 5,64 6,7 12,34 33.282 72.818 

Mértola 5,90 0 5,90 34.786 34.786 

Castelo de Vide 5,92 0 5,92 34.916 34.916 

Borba 5,94 0 5,94 35.052 35.052 

Vila Real de Santo António 5,96 0 5,96 35.176 35.176 

Póvoa do Lanhoso 6,00 0 6,00 35.412 35.412 

Bombarral 6,25 12,6 18,85 36.881 111.234 

Penalva do Castelo 6,25 0 6,25 36.881 36.881 

Castro Marim 6,37 27,3 33,67 37.583 198.681 

Moura 6,46 94,6 101,06 38.144 596.379 

Castro Daire 6,50 19,8 26,30 38.357 155.196 

Fronteira 6,63 0 6,63 39.112 39.112 

Peniche 6,74 8,1 14,84 39.767 87.565 

Alcochete 6,75 10,6 17,35 39.844 102.394 

Gavião 6,87 10,5 17,37 40.540 102.500 

Barreiro 6,96 8,6 15,56 41.065 91.814 

São João da Madeira 7,29 0 7,29 43.001 43.001 

Vale de Cambra 7,30 4,4 11,70 43.077 69.042 

Vila Viçosa 7,54 8,7 16,24 44.494 95.832 

Vila Pouca de Aguiar 7,63 21,6 29,23 44.995 172.457 

Castro Verde 7,84 4,5 12,34 46.234 72.789 

Cadaval 8,15 4,5 12,65 48.093 74.648 

Óbidos 8,41 14 22,41 49.610 132.224 

Portimão 8,67 1,3 9,97 51.162 58.833 

Almeirim 9,00 0 9,00 53.121 53.121 

Seia 9,20 8,5 17,70 54.289 104.448 

Vila do Conde 9,45 40,3 49,75 55.782 293.592 

Lousada 9,47 24,8 34,27 55.853 202.198 

Mogadouro 9,55 11,8 21,35 56.343 125.975 

Arronches 9,70 0 9,70 57.234 57.234 

Ponte da Barca 9,78 1,8 11,58 57.682 68.304 

Vila Nova da Barquinha 9,96 16,9 26,86 58.750 158.477 

Paredes 10,07 13,8 23,87 59.399 140.833 

Vila Velha de Ródão 10,13 57,5 67,63 59.759 399.067 

Faro 10,17 0 10,17 60.019 60.019 

São Brás de Alportel 10,18 0 10,18 60.072 60.072 

Setúbal 10,30 29,9 40,20 60.774 237.214 

Pampilhosa da Serra 10,71 0 10,71 63.200 63.200 

Lagoa 10,76 2,3 13,06 63.512 77.085 

Penafiel 10,79 35,7 46,49 63.660 274.326 

Mondim de Basto 10,85 0,7 11,55 64.049 68.180 

Sines 11,17 0 11,17 65.920 65.920 

Mesão Frio 11,23 1,1 12,33 66.251 72.742 

Arouca 11,30 19,2 30,50 66.664 179.963 

Valongo 11,34 6,2 17,54 66.935 103.521 

Batalha 11,53 5,2 16,73 68.027 98.712 

Oliveira de Frades 11,64 18,5 30,14 68.711 177.880 

Manteigas 12,00 0 12,00 70.812 70.812 

Miranda do Corvo 12,24 2,2 14,44 72.252 85.234 

Vila Franca de Xira 12,29 21,4 33,69 72.541 198.822 
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Sesimbra 12,32 7,2 19,52 72.712 115.199 

Évora 12,52 28,8 41,32 73.875 243.823 

Moita 12,54 6,6 19,14 73.981 112.927 

Vila do Bispo 12,69 11,2 23,89 74.866 140.957 

Crato 12,81 0 12,81 75.574 75.574 

Valença 13,00 2,4 15,40 76.719 90.881 

Amares 13,01 2,4 15,41 76.796 90.958 

Mira 13,03 0 13,03 76.914 76.914 

Braga 13,44 58,9 72,34 79.286 426.855 

Ílhavo 13,63 0 13,63 80.437 80.437 

Arruda dos Vinhos 14,25 12,3 26,55 84.066 156.648 

Alter do Chão 14,40 12,2 26,60 84.986 156.978 

Lourinhã 14,82 0 14,82 87.453 87.453 

Moimenta da Beira 15,07 0 15,07 88.928 88.928 

Montijo 15,09 21,4 36,49 89.058 215.339 

Lagos 15,24 2,8 18,04 89.902 106.425 

Marvão 15,37 0 15,37 90.669 90.669 

Porto de Mós 15,62 16 31,62 92.168 186.584 

Castelo de Paiva 15,72 13,5 29,22 92.787 172.451 

Grândola 15,78 31,3 47,08 93.100 277.801 

Condeixa-a-Nova 15,80 0,6 16,40 93.242 96.782 

Santa Marta de Penaguião 15,91 0 15,91 93.855 93.855 

Penela 15,91 6,7 22,61 93.879 133.416 

Campo Maior 15,96 0 15,96 94.162 94.162 

Penedono 16,03 0 16,03 94.564 94.564 

Serpa 16,16 43,8 59,96 95.372 353.836 

Mourão 16,29 0,6 16,89 96.151 99.691 

Albufeira 16,30 11,9 28,20 96.180 166.402 

Matosinhos 16,38 9,8 26,18 96.629 154.459 

Celorico de Basto 16,73 23,9 40,63 98.724 239.758 

Vila Nova de Poiares 17,09 0 17,09 100.819 100.819 

Góis 17,31 0 17,31 102.129 102.129 

Tarouca 17,45 0 17,45 102.972 102.972 

Mora 17,68 0 17,68 104.330 104.330 

Esposende 17,91 17,9 35,81 105.669 211.297 

Vagos 17,92 0 17,92 105.734 105.734 

Estarreja 17,93 14,9 32,83 105.817 193.742 

Benavente 18,08 0,7 18,78 106.690 110.821 

Alcanena 18,18 2,4 20,58 107.257 121.419 

Alpiarça 18,41 2,3 20,71 108.661 122.233 

Oeiras 18,72 10,6 29,32 110.473 173.023 

Armamar 18,76 0 18,76 110.685 110.685 

Fornos de Algodres 18,92 0 18,92 111.623 111.623 

Torre de Moncorvo 19,10 5,7 24,80 112.709 146.345 

Freixo de Espada à Cinta 19,20 16,8 36,00 113.299 212.436 

Fafe 19,36 16,7 36,06 114.267 212.814 

Portalegre 19,57 0,8 20,37 115.494 120.215 

Baião 19,72 23,1 42,82 116.338 252.651 

Miranda do Douro 19,83 0,3 20,13 117.035 118.805 

Nisa 20,01 15,9 35,91 118.085 211.911 

Tabuaço 20,50 0 20,50 120.971 120.971 
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Albergaria-a-Velha 20,54 34,6 55,14 121.207 325.381 

Terras de Bouro 20,84 0,2 21,04 122.989 124.169 

Olhão 20,88 0,7 21,58 123.207 127.338 

Carrazeda de Ansiães 21,13 0 21,13 124.659 124.659 

Satão 21,24 0 21,24 125.325 125.325 

Marco de Canaveses 21,31 52 73,31 125.739 432.591 

Feira 21,33 48,9 70,23 125.857 414.415 

Alvaiázere 21,42 3,2 24,62 126.382 145.265 

Vila Flor 21,57 34,3 55,87 127.261 329.665 

Reguengos de Monsaraz 21,99 0 21,99 129.775 129.775 

Vinhais 22,01 35,1 57,11 129.881 337.006 

Santo Tirso 22,23 3,3 25,53 131.191 150.664 

Mêda 22,34 3,3 25,64 131.811 151.284 

Vila de Rei 22,54 0,3 22,84 133.009 134.779 

Abrantes 23,02 0 23,02 135.817 135.817 

Alcácer do Sal 23,15 42,4 65,55 136.632 386.834 

Murça 23,21 7,9 31,11 136.986 183.604 

Marinha Grande 23,52 0 23,52 138.809 138.809 

Ovar 23,60 7,5 31,10 139.270 183.527 

Gondomar 23,79 6,3 30,09 140.367 177.543 

Penamacor 23,92 5,2 29,12 141.146 171.831 

Vimioso 24,43 21,2 45,63 144.185 269.286 

Rio Maior 24,52 0 24,52 144.669 144.669 

Tomar 24,69 39,7 64,39 145.707 379.977 

Trancoso 24,72 11,5 36,22 145.885 213.746 

Monção 24,79 15,7 40,49 146.298 238.943 

Alenquer 24,89 20,9 45,79 146.870 270.201 

Castanheira de Pera 25,10 1,7 26,80 148.139 158.170 

Celorico da Beira 25,29 0 25,29 149.236 149.236 

Alijó 25,41 19,7 45,11 149.944 266.194 

Almeida 25,47 2,5 27,97 150.304 165.057 

Aljezur 25,68 0 25,68 151.508 151.508 

Penacova 25,80 11,3 37,10 152.264 218.945 

Chamusca 26,03 17,2 43,23 153.621 255.118 

Alcobaça 26,21 1,9 28,11 154.642 165.854 

Águeda 26,94 11,6 38,54 158.973 227.425 

Ribeira de Pena 27,37 0 27,37 161.499 161.499 

Sintra 27,50 52,4 79,90 162.289 471.502 

Lamego 27,90 26,9 54,80 164.638 323.375 

Arganil 28,43 0,4 28,83 167.765 170.126 

Trofa 28,55 0 28,55 168.485 168.485 

Carregal do Sal 28,67 0 28,67 169.188 169.188 

São Pedro do Sul 28,74 0 28,74 169.618 169.618 

Belmonte 28,94 6,8 35,74 170.745 210.872 

Torres Vedras 29,01 29,3 58,31 171.176 344.076 

Ferreira do Zêzere 29,07 0 29,07 171.518 171.518 

Viana do Alentejo 29,19 0 29,19 172.274 172.274 

Mortágua 29,27 0 29,27 172.705 172.705 

Pedrógão Grande 29,50 1,2 30,70 174.056 181.137 

Cabeceiras de Basto 29,54 0,3 29,84 174.310 176.080 

Cartaxo 29,71 29,9 59,61 175.331 351.770 
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Valpaços 29,80 16,2 46,00 175.844 271.440 

Sever do Vouga 29,81 0 29,81 175.921 175.921 

Oleiros 30,31 6,9 37,21 178.877 219.594 

Felgueiras 30,66 3,5 34,16 180.936 201.590 

Gouveia 31,03 0 31,03 183.102 183.102 

Proença-a-Nova 31,28 8,1 39,38 184.583 232.381 

Nelas 31,49 0 31,49 185.793 185.793 

Mafra 31,87 17,2 49,07 188.035 289.533 

Sardoal 32,05 17,1 49,15 189.127 290.034 

Santarém 32,06 48,9 80,96 189.162 477.721 

Torres Novas 32,11 9,4 41,51 189.469 244.939 

Oliveira do Bairro 32,35 0 32,35 190.915 190.915 

Vila Nova de Paiva 33,09 0 33,09 195.258 195.258 

Silves 33,33 9,3 42,63 196.692 251.571 

Pinhel 33,65 0,7 34,35 198.551 202.682 

Peso da Régua 33,80 0,1 33,90 199.436 200.026 

Bragança 34,02 160,2 194,22 200.723 1.146.063 

Arcos de Valdevez 34,05 41,3 75,35 200.941 444.652 

Paços de Ferreira 34,07 0 34,07 201.065 201.065 

Melgaço 34,78 17,7 52,48 205.243 309.690 

Oliveira do Hospital 34,83 0 34,83 205.520 205.520 

Monforte 34,85 9,1 43,95 205.673 259.373 

Mealhada 35,00 4,8 39,80 206.505 234.830 

Tábua 35,64 7,7 43,34 210.294 255.732 

Aveiro 36,73 14,7 51,43 216.726 303.471 

Figueiró dos Vinhos 37,41 0 37,41 220.751 220.751 

Caldas da Rainha 37,64 14,9 52,54 222.131 310.056 

Chaves 37,85 37,8 75,65 223.341 446.399 

Sertã 38,24 44 82,24 225.625 485.269 

Santa Comba Dão 38,74 0 38,74 228.581 228.581 

Ansião 38,76 0 38,76 228.735 228.735 

Almada 38,79 0,8 39,59 228.876 233.597 

Sousel 38,95 0 38,95 229.832 229.832 

Alcoutim 41,18 15,5 56,68 243.015 334.480 

Macedo de Cavaleiros 41,58 55,1 96,68 245.364 570.509 

Vouzela 41,77 0,3 42,07 246.467 248.237 

Vila Nova de Foz Côa 43,38 10,2 53,58 255.968 316.158 

Vila Nova de Famalicão 43,62 9,2 52,82 257.390 311.679 

Maia 43,76 0 43,76 258.245 258.245 

Amarante 43,81 40,9 84,71 258.511 499.862 

Odemira 47,65 2 49,65 281.189 292.991 

Lousã 48,20 0 48,20 284.422 284.422 

Vila Real 48,51 49,8 98,31 286.234 580.104 

Cantanhede 49,61 0 49,61 292.737 292.737 

Sabrosa 52,05 2 54,05 307.147 318.949 

Monchique 53,71 0,2 53,91 316.955 318.135 

Oliveira de Azeméis 54,67 5,3 59,97 322.625 353.901 

Soure 54,93 0 54,93 324.130 324.130 

Anadia 57,37 13 70,37 338.534 415.247 

Guimarães 58,73 7,4 66,13 346.548 390.215 

Barcelos 58,85 13,2 72,05 347.256 425.149 
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Covilhã 59,34 23,1 82,44 350.189 486.502 

Cascais 59,92 0,7 60,62 353.582 357.713 

Vila Nova de Gaia 59,99 0,6 60,59 354.025 357.565 

Vila Nova de Ourém 61,55 1,6 63,15 363.183 372.625 

Mangualde 62,31 0 62,31 367.680 367.680 

Mirandela 64,54 33 97,54 380.874 575.607 

Viana do Castelo 68,04 53,9 121,94 401.498 719.562 

Figueira da Foz 68,51 0 68,51 404.283 404.283 

Tavira 71,93 4 75,93 424.447 448.051 

Montemor-o-Velho 74,65 0 74,65 440.516 440.516 

Fundão 77,10 52,9 130,00 454.973 767.136 

Loulé 78,67 11 89,67 464.232 529.143 

Tondela 79,29 0 79,29 467.890 467.890 

Mação 79,43 6 85,43 468.711 504.117 

Montalegre 79,48 8,9 88,38 469.011 521.530 

Leiria 79,58 87,5 167,08 469.584 985.921 

Coimbra 80,04 27,4 107,44 472.298 633.986 

Idanha-a-Nova 85,73 56,2 141,93 505.869 837.505 

Pombal 87,68 12,3 99,98 517.400 589.982 

Guarda 88,82 10,9 99,72 524.150 588.471 

Elvas 93,03 0 93,03 548.941 548.941 

Viseu 115,90 1,8 117,70 683.944 694.565 

Castelo Branco 192,72 3,1 195,82 1.137.247 1.155.540 
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EVOLUÇÃO DO PARADIGMA DE GESTÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS RODOVIÁRIAS NACIONAIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AAccttuuaallmmeennttee  
 
 
 
 
 
 
 

Figura n.º 1 
 
Em 1927 foi criada a Junta Autónoma das Estradas (JAE), que em 1999, no âmbito da primeira 

reestruturação do modelo de gestão do sector de infra-estruturas rodoviárias públicas, foi substituída pelo 

Instituto para a Construção Rodoviária, I. P., pelo Instituto para a Conservação e Exploração da Rede 

Rodoviária, I. P. e pelo Instituto das Estradas de Portugal, I. P., tendo este último, em 2002, “absorvido” 

as atribuições relativas aos Institutos para a Construção, Conservação e Exploração da Rede Rodoviária. 

 
Em 2004 foi, novamente, decido mudar, o paradigma da administração das infra-estruturas rodoviárias 

tendo o Instituto das Estradas de Portugal, I. P. sido convertido em Estradas de Portugal, E.P.E. 

(Entidade Pública Empresarial), pretendendo-se, desta forma, incorporar os princípios da gestão 

empresarial no sector. A partir de 2007 a “Estradas de Portugal” passou a Sociedade Anónima (S.A.), 

tendo-lhe sido atribuídas competências para a concepção, projecto, construção, financiamento, 

conservação, exploração, requalificação e alargamento da rede rodoviária nacional. Também no início de 

2007, foi criado o Instituto de Infra-estruturas Rodoviárias, I. P., que tem como principal objectivo regular 

e fiscalizar o sector das infra-estruturas rodoviárias e supervisionar e regulamentar a execução, 

conservação, gestão e exploração das referidas infra-estruturas. 

 

Por último, refira-se que com as várias “metamorfoses” por que passou o modelo de gestão da rede 

rodoviária nacional, foram sempre, transferidas para a nova entidade criada, a “universalidade dos 

1927 
Junta Autónoma 

das Estradas 

11999999  

 

Instituto das Estradas de Portugal, I. P. 

Instituto para a Construção Rodoviária, I. P. 

Instituto para a Conservação e Exploração da Rede Rodoviária, I. P. 

Em 
2002 

22000044  EEssttrraaddaass  ddee  PPoorrttuuggaall  EE..PP..EE..  ((nnaattuurreezzaa  eemmpprreessaarriiaall))  

22000077  

- EP – Estradas de Portugal S. A. 
 
- Instituto de Infra-estruturas 

Rodoviárias, I. P. 
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direitos e obrigações, legais e contratuais”, que integravam a esfera jurídica, da entidade antecessora, no 

momento da transformação.  

 
A Lei n.º 55/2007, criou a contribuição (imposto) de serviço rodoviário, que se destina a financiar a rede 

rodoviária nacional sob gestão, actualmente, da EP – Estradas de Portugal S.A. 

 
 
PLANO RODOVIÁRIO NACIONAL – PRN 
 
Com a publicação do Decreto-Lei n.º 380/85, relativo ao plano rodoviário nacional, foram definidas as 

classificações e as características das rodovias públicas, referindo o seu preâmbulo que a breve trecho 

seria publicado o diploma regulamentador da rede municipal (acrescida de cerca de 12.000 km), no qual 

seriam definidos os termos em que se faria a transferência da gestão das estradas nacionais 

desclassificadas para as autarquias. 

 

O Decreto-Lei n.º 222/98, estabeleceu um novo plano rodoviário nacional, tendo como principal novidade, 

em relação à versão de 1985, a criação de uma nova categoria de estradas – as estradas regionais. 

 

De salientar ainda que o artigo 13.º do D.L. n.º 222/98, determina que as estradas não incluídas no plano 

rodoviário nacional, passariam a integrar as redes municipais, mediante protocolos a celebrar pela, à 

data, Junta Autónoma das Estradas e as respectivas Câmaras Municipais e após intervenções de 

conservação que repusessem as vias em bom estado de utilização, ou mediante acordo equitativo a 

celebrar entre as partes interessadas. 

 

A Lei n.º 98/99, de 26 de Julho, refere no n.º2 do artigo 13.º que as estradas regionais poderiam, 

mediante despacho do ministro da tutela, ser integradas nas redes municipais, desde que cumprissem os 

preceitos acima mencionados. Ainda nesta Lei, no seu artigo 14.º é estabelecido que as estradas 

municipais seriam regulamentadas por diploma próprio. 

 

A 15 de Fevereiro de 2002 foi estabelecido um Protocolo entre a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, o Ministério do Equipamento Social e o Ministério do Ambiente e do Ordenamento do 

Território, através do qual se estipulava que os protocolos a celebrar, entre os municípios e IEP, a partir 

daquela data, para além de garantirem o financiamento para a beneficiação das infra-estruturas 

rodoviárias, deveriam também assegurar a transferência, do IEP para o município, de 5.000 

Euros/km/ano para conservação e reabilitação. Este protocolo, com validade de um ano, deveria ter sido 

objecto de avaliação, na sequência da qual seria tomada a decisão sobre a sua revalidação. Em virtude 

dessa avaliação nunca ter sido executada, o Protocolo neste momento não está activo. 

 

Com o Decreto-Lei n.º 182/2003, foi decretada a desclassificação das estradas sobrepostas aos 

corredores dos IC9, IC11, IC12, IC13, IC32 e IC35, procedendo-se à sua transferência para os 
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patrimónios municipais. Saliente-se a circunstância, relativamente a este D.L., de não estar devidamente 

identificadas as estradas a que se aplica a expressão “sobrepostas aos corredores”. 

 
Como se constata, pelo exposto até este momento, o paradigma inerente à administração do sector das 

infra-estruturas rodoviárias tem sido objecto de diversas e substanciais alterações, que em nada 

contribuem para a estabilização e definição concreta de uma matriz política que permita a melhoria 

continuada de um sector, que facilmente se percepciona de fulcral importância para o desenvolvimento e 

coesão do país. 

 

Acresce a esta importância, que as políticas de reestruturação dos sectores da saúde, da educação e da 

justiça, que se tem caracterizado, no essencial, numa concentração dos serviços prestados à população, 

tornando o acesso a estes serviços públicos, obviamente, mais dependente das condições de circulação 

pelas rodovias. Parece-nos de fácil compreensão que as deslocações pendulares dos alunos para 

os estabelecimentos de ensino, as deslocações dos doentes crónicos e urgentes para os centros 

de saúde e para as urgências, o transporte de grávidas, a população em geral bem como das 

forças de segurança e socorro para prestar auxílio, carecem de uma rede de infra-estruturas em 

bom estado de conservação, em que a tónica predominante seja garantir elevados índices de 

segurança. 

 

Assim, constata-se como facto prático, que as sucessivas alterações da matriz política para o sector em 

análise, têm conduzido, invariavelmente, a consecutivas classificações -- desclassificações, para mais 

tarde se voltar a classificar parcialmente. 

 

Como resultado funcional, no actual contrato de concessão1, assinado entre o Governo em 

funções e a EP-Estradas de Portugal, S.A., foram marginalizados cerca de 3 400 km de vias, como 

se tivessem sido supridas da rede nacional de infra-estruturas rodoviárias. Estas vias, porque, 

enfatize-se, não integraram o contrato de concessão, actualmente estão sem entidade 

administrante conhecida, porque a EP- Estradas de Portugal, S.A. apenas reconhece como 

pertencendo à rede nacional sob a sua gestão, as estradas constantes na concessão, 

desresponsabilizando-se o governo, através de um mero acto administrativo, da sua 

                                                 
1 O Tribunal de Contas refere, no seu Relatório nº 10/2008 – 2ª Secção, Volume I, que a tramitação relativa ao contrato de 
concessão entre a EP-Estradas de Portugal, S.A. e o Estado português é “confusa e contraditória”, ao que se poderá acrescentar 
que este processo está inquinando logo à partida os princípios de clareza, simplicidade e objectividade que deveriam estar 
subjacentes ao aludido contrato de concessão. 
 
O Tribunal de Contas constata e enfatiza que a situação contraditória criada pela legislação recentemente publicada, através da 
qual é referido, que por um lado o prazo da concessão será de 92 anos e por outro lado, que esse mesmo prazo (da mesma 
concessão) será por 75 anos, o que “Para além da insustentável situação de contradição e incerteza jurídica que decorre da 
diferente hierarquia dos diplomas […], com soluções contraditórias, a flutuação do prazo de concessão evidencia falta de um 
critério objectivo sendo isso, uma manifestação de violação ao princípio da proporcionalidade na fixação do prazo de concessão” 
(Tribunal de Contas, 2008, “Auditoria à Gestão das Parcerias Público Privadas – Concessões Rodoviárias, Relatório n.º 10/2008, 
2ª Secção, Volume I, p. 31, acedido e consultado em http://www.tcontas.pt/pt/actos/rel_auditoria/2008/audit-dgtc-rel010-2008-
2s.pdf, a 21/07/2008) 
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superintendência nestes cerca de 3 400 km, com tudo o que lhe está inerente, nomeadamente no 

que respeita à conservação das mesmas. 

 

Com este artifício administrativo pretendeu o governo que determinadas vias, cerca de 3.400 km, 

integrem o património dos respectivos municípios, que nunca foram ouvidos acerca do contrato 

de concessão assinado entre o governo e a EP-Estradas de Portugal, S.A.. 

 

Daqui resulta que determinadas vias/troços se encontram sem entidade administrante, que zele 

pelo seu bom estado de conservação e responda civilmente pelas mesmas, podendo daqui surgir 

para o cidadão/utente, caso se verifique alguma ocorrência imputável à via/troço ou à sinalização, 

uma maior dificuldade no apuramento de responsabilidades, para além, obviamente, de subir 

substancialmente o índice de perigosidade de circulação nestas vias/troços. 

 

Toda esta situação, confusa e grave ocorre sem que o Instituto de Infra-estruturas Rodoviárias, I. 

P., que relembramos, “tem por missão regular e fiscalizar o sector das infra-estruturas 

rodoviárias”, tenha até à presente data, no âmbito das suas competências posto um ponto de 

ordem na actual situação, nomeadamente através da produção de um documento que convoque 

os responsáveis a cumprir a Lei, evidenciando uma certa letargia, que irá ser prejudicial 

fundamentalmente para os cidadãos. 

 

Neste âmbito deve-se ainda realçar o facto de a EP-Estradas de Portugal, S.A. ter o dever de cumprir o 

estipulado no artigo n.º 13, do D.L. n.º 222/98, independentemente de as vias poderem ou não vir a ser 

transferidas para outras entidades, uma vez que os objectivos que justificam a existência desta entidade 

entroncam na integra no anteriormente aludido artigo n.º 13. Daqui resulta, que para além da redundância 

que existe no binómio: artigo n.º 13, do D.L. 222/98 e responsabilidades da EP-Estradas de Portugal, 

S.A., que este seja mais um factor que justifica o acompanhamento de transferências financeiras 

aquando da transferência de vias rodoviárias, pois se assim não fosse, desonerava-se uma entidade, 

através da diminuição de encargos e onerava-se a(s) entidade(s) receptora(s) das vias. Tal não pode ser 

executado de forma had doc. 

 

Outro facto relevante da nova matriz política para o sector, e indiciador do crescente centralismo na 

gestão das infra-estruturas do país, foi o afastamento da ANMP do Conselho de Administração da EP-

Estradas de Portugal, S.A., numa clara demonstração de despreocupação e alheamento do país real, na 

medida em que os “corredores burocráticos da EP-Estradas de Portugal, S.A.”, para além de estarem 

menos acessíveis também cresceram, para os actores políticos locais. Esta é uma situação que vai, 

claramente, em contracorrente em relação às filosofias subjacentes às políticas mais avançadas, que 

pugnam, por cada vez mais, implementar a denominada governança a todos os níveis de governo, 

(governo central/governos locais e governos locais/cidadãos) tornando mais fácil a aferição do país real, 
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pelo que, reitera-se, nos parece que o afastamento da ANMP da EP-Estradas de Portugal, S.A constitui 

um retrocesso na administração de um sector, que como já vimos, é fundamental para o país local/real. 

 

Para além do atrás relatado, a ANMP tem conhecimento que a EP-Estradas de Portugal, S.A, (EP) tem 

programada a transferência de mais 1 900 km (+ 3 400km) que por ainda estarem a suportar itinerários 

que até ao momento ainda não tê alternativas, continuam a estar sob tutela da EP, S.A.. 

 

Este conjunto de considerações, evidenciam que a presente situação do sector das infra-estruturas 

rodoviárias é grave, podendo daqui advir consequências, que serão, inquestionável e unicamente 

da responsabilidade do Instituto de Infra-estruturas Rodoviárias, I. P., porque se demitiu de 

desempenhar as funções, de fiscalizar e regular o sector das vias rodoviárias, para as quais foi 

criado e da Administração Central, em virtude ser a origem desta desordenada situação. 

 

 

O imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos e dele não isentos (ISPPEI) 

 

Entretanto foi instituída uma “contrapartida pela utilização da rede rodoviária nacional, que […] incide 

sobre a gasolina e o gasóleo rodoviário, sujeitos ao imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos 

e dele não isentos”, a atribuir à EP–Estradas de Portugal, S.A.. 

 

Actualmente a rede nacional de infra-estruturas rodoviárias é constituída por três grupos de vias, das 

quais um (Auto-estradas) são auto-financiadas. Os dois remanescentes estão um sob administração da 

EP – Estradas de Portugal e outro sob administração dos Municípios. 

 

Actualmente as vias sob administração da EP – Estradas de Portugal, S.A. são, integralmente, 

financiadas pelo ISPPEI enquanto as vias municipais são financiadas pelos orçamentos dos respectivos 

Municípios. 

 

Atendendo a que o fundamento da instituição do ISPPEI é o do utilizador pagador, na medida em que são 

os condutores, através do combustível que adquirem para se deslocarem que contribuem na integra para 

o ISPPEI e porque tanto a rede sob administração da E.P.- Estradas de Portugal, S.A. bem como a rede 

sob administração dos Municípios são utilizadas pelos mesmos cidadãos, para a ANMP resulta como 

lógico que o produto do ISPPEI suporte toda a rede nacional de infra-estruturas rodoviárias não 

portajadas. 

 

Neste sentido, parece lógico e com fundamento, que seja aprofundada a hipótese de hierarquizar as vias 

municipais diferenciando as vias, que pela sua localização em espaço urbano são eminentemente 

urbanas (Estradas Urbanas), que deverão continuar a ser financeiramente suportadas pelo Imposto Único 
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de Circulação (IUC), das vias supra-urbanas (Estradas Municipais Supra-Urbanas), que por se 

localizarem em território não urbano e porque conectam os espaços urbanos entre si e os espaços 

urbanos à rede concessionada à EP-Estradas de Portugal, S.A., terão características diferentes, pelo que 

deverão ser proporcionalmente financiadas pelo imposto criado para suportar financeiramente as 

rodovias nacionais2.  

 

A hierarquização das vias municipais alicerça-se ainda no facto de antes da “desclassificação 

administrativa” determinadas vias integrarem a rede nacional o que constitui um reconhecimento implícito 

da importância e do estatuto diferente das vias em causa, relativamente às vias urbanas. 

 

REDE DE INFRA-ESTRUTURAS A TRANSFERIR PARA OS MUNICÍPIOS 

 

NOTA METODOLÓGICA 

 

No presente relatório, foram usados os dados fornecidos pela EP – Estradas de Portugal, S.A., à escala 

local, bem como os Planos Rodoviários Nacionais de 1985, 1998, os dados que actualmente estão 

disponíveis nos sites do Instituto Nacional de Estatística (INE) e da EP-Estradas de Portugal, S.A, que 

discriminam as vias que a EP-Estradas de Portugal, S.A reconhece que estão sob a sua jurisdição, e o 

mapa das estradas do Automóvel Clube da Portugal, 96ª edição – 2008/20093. 

 

 

VIAS A TRANSFERIR PARA OS MUNICÍPIOS 

 

Previamente importará saber que os municípios são a entidade pública nacional que administra a rede 

mais extensa e densa de vias de comunicação, conforme se pode constatar através da observação da 

figura n.º 2, podendo-se ainda afirmar, genericamente, que a rede de estradas municipais terá uma 

extensão total próxima dos 90.000 km, acrescida da rede de caminhos municipais. As vias sob 

administração dos municípios cumprem uma importante função, enquanto rede complementar à rede 

nacional das vias estruturantes do território ( Auto-estradas, ICs, IPs, Estradas Nacionais e Estradas 

Regionais), na media em dão lógica às  vias da rede nacional, permitem a ligação dos lugares mais 

recônditos do país às vias estruturantes, bem como na defesa da floresta e das áreas naturais 

classificadas (áreas protegidas, áreas da rede natura 2000).  

 

                                                 
2 Pode-se, a título de exemplo comparativo, referir que esta situação é similar ao que se passa na rede de abastecimento de água, na 

qual os utilizadores contribuem financeiramente para os sistemas em alta (que no caso das rodovias serão a rede concessionada à 

EP-S.A.) e para os sistemas em baixa (que no caso em análise corresponderia à rede sob administração dos municípios), não 

havendo lugar a qualquer tipo de descriminação financeira. 
3 A este propósito importa referir que a Direcção Geral de Florestas, também utilizou o mapa do ACP num recente trabalho 

relacionado com a defesa da floresta, em virtude de este ser, a nível nacional, a melhor e mais viável fonte de informação, 

relativamente a caminhos florestais e municipais. 
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(fonte dos dados: Mapa do ACP, 2008/2009 e PRN2000, consultado em www.estradasdeportugal.pt, a 28/06/2008) 

 Figura n.º 2 

 

Por estas duas razões as estradas municipais e os caminhos florestais são objecto de particular atenção 

e investimento por parte dos municípios, nomeadamente no que respeita à sua conservação. 

 

Do cruzamento das várias fontes de informação, resultou um conjunto de vias que não estão 

concessionados, não pertencem aos municípios4 e segundo a EP-Estradas de Portugal, S. A. não 

integram a rede de rodovias que está sob a sua administração, pelo que se poderá concluir, que não 

tendo estas vias uma entidade administrante claramente conhecida, compete ao Estado, enquanto 

entidade genérica, a sua gestão. 

 

Entre 2002 e Dezembro de 2009, foram transferidos para os respectivos municípios cerca de 1.551 km. 

Na figura n.º 3 pode-se constatar que com o avançar dos anos se verificou uma tendência crescente, 

relativa à intenção e concretização da transferência de vias nacionais para o património dos municípios. 

                                                 
4 Esta informação foi aferida através do mapa do ACP edição 2008/2009 



Associação Nacional de Municípios Portugueses 

 10

Atente-se que de 2001 para 2009 a extensão total de vias que a entidade administrante, das rodovias 

nacionais, tencionava transferir para os municípios registou um acréscimo de 11%, sendo que em 

Dezembro de 2009 já tinha sido efectivamente transferida 69% da extensão total, que estava projectada 

em 2001. 

 

Continente - em 
31/12 de 

Extensão das 
estradas a 

municipalizar 
(km) 

Extensão 
total 

transferida 
(km) 

Extensão 
total a 

transferir 
(km) 

2001 7.647 3466 4181 

2002 7.768 3.730 4.038 

2003 7.810 3.880 3.930 

2004 7.987 4.625 3.362 

2005 7.848 4.757 3.091 

2006 8.368 5.134 3.234 

2007 8.436 5.036 3.400 

2008 8.482 5.281 3.201 

2009 8.482 5.281 3.201 
(Fonte dos dados: EP-Estradas de Portugal, S.A. in Instituto Nacional de Estatística, Censos 2001, anuários estatísticos de 2002 a 

2007) 

Figura n.º 3 

 

À escala nacional, esta situação, conforme a metodologia anteriormente mencionada, afecta 71% dos 

municípios localizados no continente os quais poderão passar a ser a entidade administrante e civilmente 

responsável. 
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(fonte dos dados: Mapa do ACP, 2008/2009 e PRN2000, consultado em www.estradasdeportugal.pt, a 28/06/2008) 

Figura n.º4 

 

IMPACTO FINANCEIRO NOS MUNICÍPIOS 

 

Como notas prévias a este item, foi constatado5, que financeiramente, o protocolo estabelecido em 2002 

entre a ANMP, o MES e o MAOT, não era de todo desvantajoso para o erário público, na medida em que 

os valores base para a execução de obras de conservação, similares às descritas, de forma sintética na 

figura n.º 5 e no anexo II, estão muito acima do valor que estava definido no protocolo, actualizado para 

2011. Deve-se ainda ter presente que a Estradas de Portugal, S.A., teve um orçamento de 300 milhões 

de euros, sendo que esta empresa neste mesmo ano acumulava uma dívida de dois mil e duzentos 

milhões de euros de dívidas, factos que per si são bastante expressivos da importância que toda esta 

questão envolve. 

 

                                                 
5
 Dados obtidos através de consulta ao site “portal de empreitadas” em www.portaldeempreitadas.pt a 17/07/2008, da Estradas 
de Portugal, S.A. 
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Descrição da intervenção 
Extensão da 
intervenção 

Preço base Valor/km 
Valor/ano/km 
actualizado 
para 20116 

En308 beneficiação. km 289,600 
(guadramil) - km 312,100 (gimonde) 

22,500 km €660.000,00 €29.333 

€6.041 

Ip2 e en18 km162,700 - km175,200 ; 
km153,000 - km167,200 nó de arez / 
fortios tratamento superficial 

26,700 km €552.000,00 €20.674 

Ic20 pavimentação km0,950 (almada) - 
km7,205 (costa da caparica) 

6,255 km €5.500.000,00 €879.296 

Eenn205,206 beneficiação. amorim 
(km2,450) - l.d. braga (km9,200) e 
gandra (km3,750) e l.d. braga 
(km10,900) 

13,900 km €4.140.000,00 €297.841 

Valor médio por km €306.786  
Valor médio por km estimado pela ANMP até meados de 2011 €200.000 €6.000 

(Fonte dos dados: www.portaldeempreitadas.pt, consultado em 17/07/2008) 
Figura n.º 4  

 

Partindo do pressuposto que as vias rodoviárias são transferidas para os municípios de acordo com o 

previsto na legislação em vigor, ou seja, em boas condições, a conservação dessas mesmas vias 

rodoviárias pode ser feita através da denominada “conservação corrente” que consiste numa manutenção 

quase diária da via (rápida cobertura de pequenos buracos, limpeza do sistema de drenagem de águas 

pluviais, conservação de sinalização, etc). Este tipo de conservação, se bem efectuado, poderá prolongar 

o espaço temporal de utilização da via, em boas condições, até 15 a 17 anos, estimando-se que este tipo 

de “conservação corrente” poderá ter um custo de 3.000 Euros/km/ano. 

 

Tendo em conta que a conservação da via é executada de acordo com o sinteticamente descrito em 

epígrafe, habitualmente entre 15 a 17 anos, as vias rodoviárias necessitarão de uma intervenção mais 

profunda, denominada “conservação periódica” (reposição das camadas de pavimento, fresagem da 

cama betuminosa do pavimento existente, reposição da sinalização vertical e horizontal, etc), estimando-

se que este tipo de intervenção implicará um investimento aproximado de 200.000 Euros/km, sendo que 

este valor poderá eventualmente sofrer acréscimos em função, por exemplo, se os trabalhos a realizar 

“atravessam” áreas urbanas ou não. 

 

                                                 
6
 No apuramento deste valor foi tido em conta o referencial de 5.000 Euros/km/ano que consta no protocolo de 2002, assinado 
entre a ANMP e pelo Ministério do Equipamento Social e o Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, valor que 
actualmente corresponderá a 6.041 Euros/km/ano, em virtude da inflação média anual verificada de 2002 para 2010. 

Ano 
Inflação média anual 
(Banco de Portugal) 

Valor de referência 
5000€/ano/km actualizado 

2002 2,4% 5120€ 

2003 3,3% 5289€ 

2004 2,4% 5415€ 

2005 2,3% 5540€ 

2006 3,1% 5712€ 

2007 2,5% 5854€ 

2008 2,6 6006€ 

2009 -0,8 5958€ 

2010 1,4 6041€ 
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Refira-se que se por acaso a conservação não for executada de acordo com o antes mencionado a 

durabilidade da via decresce para cerca de 10 a 12 anos, após o que necessitará de uma intervenção do 

tipo “conservação periódica”. 

 

Os municípios irão, passe o eufemismo, durante o período temporal de 15 a 17 anos, amealhar as verbas 

transferidas e que remanesçam das “conservações correntes”, para que quando surgir a necessidade de 

efectuar a “conservação periódica”, os cofres municipais se encontrarem devidamente dotados de verbas 

para o efeito em vista. 

 

Como se pode observar nas figuras n.º 5 e 6, a maior parte das vias que poderão ser transferidas situam-

se nos municípios que se localizam a Norte do rio Tejo. Se os 3.201 km de estradas que a EP pretende 

desclassificar tivesse sido concretizada até 31 de Dezembro de 2009, o impacto financeiro, nas contas do 

conjunto dos municípios afectados rondaria os € 19.206.000 por ano. 

 

Por outro lado, e tendo em conta que, pelo menos, a partir de 2002 o Governo português reconheceu que 

efectivamente a transferência das vias para os Municípios devia ser acompanhada por um suporte 

financeiro e que desde então já foram transferidos 1.815 km de vias (figura 3), então o valor global em 

causa é de € 30.096.000 por ano que a EP deveria transferir para os Municípios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(fonte dos dados: Mapa do ACP, 2008/2009 e PRN2000, consultado em www.estradasdeportugal.pt, a 28/06/2008) 

 Figura n.º 5 Figura n.º 6 
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À escala local, como se pode constatar no anexo I, a transferência destas vias para os municípios 

representará, em alguns casos, mais de 4% da participação do respectivo município nos impostos do 

Estado, o que é significativo e agravará a situação económica dos municípios. Se tivermos em conta, que 

com a actual pressão que é feita pelos vários Ministérios sobre os Municípios, no sentido de ser exigido a 

estes mais trabalhos especializados em várias áreas o que obrigará à disponibilização de maiores 

quantias financeiras para executar a gestão corrente dos municípios, não nos parece exequível o desvio 

de verbas, por estes, para atender a competências suplementares. 

 

Toda esta situação poderá agravar-se se adicionarmos as restantes rodovias que o governo., projecta 

transferir para os municípios, que como já foi mencionado, no total atingirão uma extensão próxima dos 1 

900 km. Assim, o montante de € 30.096.000 passará a € 41.496.000, o que corresponderá a ≅ 0,02% do 

défice público de 2008, reforçando-se, desta forma o input positivo dos municípios para que a meta do 

défice público inferior a 3% seja cumprida. 

 

De realçar que se tivermos em conta o preço médio real por quilómetro (km), constante na figura n.º4, na 

qual estão descritas intervenções de 2008 de várias tipologias, os cerca de € 41.496.000 passariam a ser 

€ 1.595.287.200, que teria um impacto no défice público de 0,95%. 

 

Enfatize-se que todos estes valores estão bastante mitigados na medida em que como já se constatou 

pelo descrito na figura n.º 4 e no anexo II, a realidade financeira do sector das infra-estruturas rodoviárias 

será diferente e dependente, por exemplo, das condições climatéricas que se farão sentir ao longo dos 

anos, pois directamente relacionada com os Invernos mais ou menos rigorosos está a probabilidade de 

ocorrerem determinados eventos naturais, como desmoronamentos, desabamentos, movimentos de 

massa, incêndios etc… 

 

QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO NACIONAL (2007-2013) 

 

O co-financiamento da manutenção da rede rodoviária está previsto no QREN, tendo sido publicado para 

o efeito, o Regulamento Específico – Mobilidade Territorial que prevê “…a atribuição de co-financiamento 

comunitário através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), às operações 

respeitantes à Mobilidade Territorial: Acessibilidades e Transportes Nacionais, Regionais, Locais e 

Urbanos, previstas nos Programas Operacionais Regionais do Continente (POR) e no Programa 

Operacional Temático -- Valorização do Território (POTVT):” (Regulamento Específico – Mobilidade Territorial, 2008) 

 

A alínea a) do n.º 2 do artigo 2.º, do Regulamento Específico – Mobilidade Territorial, estabelece os 

objectivos das operações que se poderão candidatar aos apoios, salientando-se, porque estão 

directamente relacionados com a questão em análise, os seguintes itens: 
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• Contribuir para a conclusão dos eixos estruturantes ao nível regional, previstos no Plano 

Rodoviário Nacional; 

• Requalificar e beneficiar as estradas nacionais (EN) e as estradas regionais (ER) […] 

desencravar os espaços mais marginais e promover uma maior integração regional e nacional 

do nível concelhio; 

• Melhorar a acessibilidade intra-regional, através da melhoria da conectividade entre as redes 

nacional, regional e municipal com importância supra-concelhia, e promoção de acessos mais 

rápidos e seguros aos eixos estruturantes; 

 

A alínea c), do mesmo artigo, menciona, entre outros, o objectivo de “Redução da sinistralidade 

rodoviária”. 

 

O  n.º 1 do artigo 4.º do mesmo regulamento estipula que os beneficiários podem ser: 

a) Através dos Programas Operacionais Regionais: 

- Câmaras Municipais, Associações de Municípios, Empresas Municipais e intermunicipais, 

públicas ou com capitais maioritariamente públicos; 

… 

b) Através do Programa Operacional da Valorização do Território 

… 

- Instituto de Infra-estruturas Rodoviárias, I.P.; 

… 

- Estradas de Portugal, E.P.E.; 

 

Já o n.º 2, do artigo 4.º, estipula que os beneficiários poderão submeter operações em parceria devendo, 

nesta situação, designar um líder de operação que assumirá o estatuto de beneficiário. 

 

Atente-se que a entidade responsável pela administração das infra-estruturas rodoviárias nacionais 

enquadra-se como potencial beneficiária de co-financiamento, quer a nível individual quer em parceria, 

podendo-se questionar a razão que estará a justificar o facto, desta empresa procurar apresentar 

projectos, a co-financiamento, em parceria com os municípios. 

 

A propósito das parcerias entre a Estradas de Portugal, S. A., importa enfatizar, que nos parece que se 

tal se concretizar, irá representar sempre um custo acrescido para o município em causa, na medida em 

que a comparticipação máxima para os projectos apresentados não ultrapassará os 70% do custo total do 

projecto, ficando os restantes 30% a cargo das entidades responsáveis pelo projecto. Assim que, para os 

municípios que participem em projectos desta natureza, em parceria ou individualmente, implicará 

sempre, no mínimo, a contribuição financeira para cobrir os 30% de encargos remanescentes, para 

desempenharem uma competência que é totalmente da responsabilidade da Estradas de Portugal, S.A.. 
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Mais parece-nos que desta forma poderá ser feita a transferência de rodovias para os municípios, na 

medida em que estes, ao participarem em projectos atinentes à melhoria das rodovias em questão, estão, 

implicitamente, a reconhecer que têm competência para administrar essas mesmas rodovias. 

 

Assim resulta de fácil entendimento que, neste âmbito, os municípios deverão concentrar sinergias na 

apresentação de projectos relacionados com as infra-estruturas que já são da sua competência, 

atendendo a que é por estas vias que directamente são responsáveis. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS/SUGESTÕES: 

 

Da presente análise resulta, de forma clara, que todo o processo de transferência de rodovias para os 

municípios está, actualmente, em total desarmonia quer com as regras democráticas, quer com as mais 

elementares regras de transparência e convivência inter-institucional, resultando daqui, claramente, 

desconformidades graves na gestão de um sector que é, reitera-se, a chave mestra para a coesão do 

país. 

 

Esta situação é ainda agravada pelo facto do Instituto de Infra-estruturas Rodoviárias, I.P. não ter, até ao 

momento, produzido qualquer documento sobre esta temática, demitindo-se claramente da função que 

lhe está na génese  

 

Através do acto administrativo de concessão das infra-estruturas rodoviárias à EP-Estradas de 

Portugal, S.A., assinado entre esta empresa e o Governo em funções, foram supridas da rede 

nacional de infra-estruturas rodoviárias cerca de 3 400 km, o que nos conduz à conclusão que 

actualmente estas vias, não têm actualmente entidade administrante conhecida. 

 

Não se percepcionam as razões que estiveram na base da não avaliação, que deveria ser seguida da 

consequente renegociação política e financeira do protocolo de 2002, atendendo a que nos parece que o 

mesmo era, sobretudo, vantajoso para o erário público. 

 

Também reverte da presente análise que a possível transferência das vias rodoviárias para os municípios 

só constituirá uma vantagem para o País, se devidamente acompanhada com recursos financeiros, sendo 

que caso contrário, a transferência destas vias será uma penalização para o País. Sobrevém ainda o 

facto de ter sido criado um imposto específico para financiar a rede nacional de estradas, que 

logicamente, também deverá financiar estradas que estão sob Administração dos Municípios. 
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Rede nacional de infra-estruturas rodoviárias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parece-nos, ainda claro, que o principal lesado em toda esta questão é o cidadão, na medida em que 

será este que terá mais ou menos dificuldades e segurança aquando da utilização das referidas rodovias, 

não sendo esta, à semelhança de muitas outras, uma causa só dos municípios, mas sim uma causa que 

é transversal a toda a sociedade portuguesa. 

 

 

A PROPOSTA DE ESTATUTO DAS ESTRADAS. 

 

A Presidência do Conselho de Ministros enviou à ANMP uma proposta de Estatuto das Estradas 

Nacionais. 

 

A presente proposta é reveladora da falta de convergência política e técnica nas propostas legislativas 

que muitas vezes lhe são apresentadas à ANMP e que interferem directamente com as competências 

legalmente atribuídas aos Municípios, e que estão democraticamente consensualizadas e sedimentadas, 

nomeadamente no que diz respeito à fiscalização, regulação e ao ordenamento do território dos 

Municípios. 

 

O regime jurídico do país deve ser o mais integrador e coerente possível, não pode ter Leis que atribuem, 

e bem, competências e obrigações aos Municípios e posteriormente integrar outra legislação que retira e 

fracciona essas mesmas competências. Tal irresponsavelmente originará hiatos ao nível do ordenamento 

do território, que fomentarão o caos não só legislativo mas também na organização do país. 

 

No entender da Associação Nacional de Municípios Portugueses o caminho do desenvolvimento 

sustentado do país obriga a que o regime jurídico nacional entronque num paradigma contrário ao que 

Imposto sobre produtos 

petrolíferos e energéticos 

dele não isentos 

(ISPPEI) 

IPs, ICs, ENs, ERs 

(EP-Estradas de 

Portugal, S.A.) 

Estradas supra urbanas 

+ actuais estradas 

abandonadas pelo 

governo. 

Proposta da ANMP 

Resultado financeiro do ISPPEI 

Como está actualmente 

Resultado financeiro do ISPPEI 
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está subjacente na presente proposta, que na verdade é um retrocesso grave para o Portugal 

Democrático. 

 

Assim como exemplo do que acima afirmamos destacamos a proposta relativa:  

 

 

1. Revogação do artigo 13.º do DL 222/98 que estabelecia: “1 — As estradas não incluídas no 

plano rodoviário nacional integrarão as redes municipais, mediante protocolos a 

celebrar entre a Junta Autónoma de Estradas e as câmaras municipais e após 

intervenções de conservação que as reponham em bom estado de utilização ou, em 

alternativa, mediante acordo equitativo com a respectiva autarquia. 2 — As estradas 

classificadas para integração nas redes municipais, até à recepção pelas respectivas 

autarquias, ficarão sob tutela da Junta Autónoma de Estradas, que, entretanto, lhes 

assegurará padrões mínimos de conservação.” (alínea b) do Artigo 3.º) 

 

2. Aos terrenos subjacentes a viadutos ou pontes, correspondentes à respectiva projecção no solo, 

passaram a integrar o domínio público rodoviário do Estado; 

 

3. À Zona de Servidão Non Aedificandi,, que passa a ser constituída por uma faixa de 200 metros 

situada de cada lado do eixo da estrada e por um círculo de 650 metros de raio centrado em 

cada nó de ligação;(8) 

 

4. À instalação de actividades de carácter industrial ou comercial (fábricas, pedreiras, mercados, 

garagens, etc..) cuja construção, exploração ou actividade possam gerar riscos acrescidos para 

o ambiente, segurança das pessoas ou do tráfego rodoviário, ficam estabelecidas as seguintes 

zonas de servidão Non Aedificandi: (8) 

 
a. Para as Auto-estradas e IP: 85 metros para cada lado do Eixo da Estrada ou dentro da 

zona de servidão de visibilidade e nunca a menos de 50 metros da Zona da Estrada; 

b. Para IC, EN e restantes estradas sujeitas ao presente regime: 65 metros para cada lado 

do eixo da estrada dentro da zona de servidão de visibilidade e nunca menos de 50 

metros. 

 

5. À Zona de Servidão de Visibilidade é o espaço confinante com a Zona de estrada em relação à 

qual a EP – Estradas de Portugal pode impor a libertação de obstáculos de qualquer natureza 

que na sua perspectiva afectem as condições de visibilidade de circulação, bem como 

especificar as restrições ao uso, ocupação e transformação do terreno; (9) 
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6. Ao facto de poder ser imposta pela EP – Estradas de Portugal a Servidão de visibilidade sobre 

os prédios confinantes ou vizinhos da rede Rodoviária Nacional, sempre que situados na 

proximidade de cruzamentos, curvas ou outros locais potencialmente perigosos, para que sejam 

supridos obstáculos de qualquer natureza, que afectem as condições de visibilidade da 

circulação; (9) 

 

7. A caso não haja acordo com o proprietário confinante, a EP- Estradas de Portugal que 

estabelece os limites da zona de servidão, bem como as restrições à transformações 

relacionadas com o uso do solo; (12) 

 
8. Às áreas de servidão rodoviária podem ser delimitadas pela EP – Estradas de Portugal quando 

esta julgar necessário ou a pedido dos proprietários interessados; (13) 

 
9. A se os terrenos para a criação de uma infra-estrutura rodoviária integrarem outra categoria 

dominial afastada pela função viária, as duas qualificações jurídicas coexistem ainda que 

aqueles sejam inteiramente absorvidos pela nova utilização; (n.º 1 do artigo 14.º) 

 
10. À circunstância dos parques de apoio à operação da rede poderem ser implantados em locais 

definidos pela EP – Estradas de Portugal, em função das boas práticas de gestão; (artigo 24.º) 

 
11. A fixação ou inscrição de publicidade dentro dos aglomerados urbanos ou localidade está sujeita 

a autorização da EP – Estradas de Portugal, sempre que a mesma seja visível de uma estrada 

da Rede Nacional de Estradas.(n.º 1 do artigo 50.º) 

 
12. A afixação ou inscrição de publicidade é proibida na zona da Estrada, dentro da servidão de 

visibilidade nos aglomerados urbanos e localidade; ( n.º 1 do artigo 51.º) 

 
 

O exposto leva-nos a concluir que o presente documento é exíguo e unilateral, em virtude de 

praticamente só estabelecer direitos a favor da Administração Rodoviária (EP – Estradas de 

Portugal, S.A.), através de processos que interferem directamente nas competências municipais 

e que minimizam o investimento que esta entidade tem obrigação de fazer nas infra-estruturas 

rodoviárias para melhorar os índices de segurança associados às mesmas. 

 

A ANMP é de opinião que esta oportunidade deveria ser aproveitada para definir clara e 

objectivamente as obrigações da Administração Rodoviária, nomeadamente no que concerne à 

conservação das rodovias, sendo que enfatizamos, que nos aglomerados urbanos são os 

Municípios que põem e dispõem do território, não sendo admissível qualquer intromissão nessa 

competência municipal. 
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É confrangedor que não se aproveite a oportunidade para estabelecer regras claras para a 

transferência das estradas desclassificadas para os Municípios, assim como para que a 

Administração Rodoviária, no âmbito das competências para que foi criada, apresente 

semestralmente relatórios a cerca do estado de conservação e da sinalização das vias. 

 

De facto a actual proposta de “Estatuto de Estradas” é um documento de desresponsabilização da EP – 

Estradas de Portugal, S.A., das suas obrigações legais e cívicas, e ao mesmo tempo de enriquecimento 

patrimonial da mesma EP – Estradas de Portugal, S.A.. 

 

Na sequência do exposto no presente relatório, sugere-se que: 

 

1. Rejeição total da proposta de Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional; 

 

2. A ANMP deverá exigir, junto do Ministério da tutela, que os 3 400 km de vias rodoviárias 

em causa sejam assumidos pela EP-Estradas de Portugal S.A. ou que em alternativa, a 

tutela estabeleça com a ANMP, os pressupostos que devem estar subjacentes à 

transferência legal desses mesmos 3 400km de vias, para os patrimónios dos municipai; 

 

3. Seja solicitado, ao Instituto de Infra-Estruturas Rodoviária, I.P. a produção, com carácter de 

urgência, de um relatório, caracterizador do estado de conservação/circulação de todas as vias 

rodoviárias que o governo pretende transferir para os municípios; 

Elogiar coitadinhos 

4. Seja solicitado à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, no âmbito das suas atribuições 

na definição de políticas no domínio do trânsito e da segurança rodoviária, assim como na 

regulação e superintendência de auditorias de segurança rodoviária e na fiscalização do 

cumprimento das disposições legais sobre a segurança rodoviária, a produção de um documento, 

complementar ao do Instituto de Infra-Estruturas Rodoviária, I.P., que caracterize e informe os 

cidadãos sobre o índice de segurança de cada via que potencialmente possa vir a ser transferida 

para os municípios, e que proponha medidas mitigadoras da insegurança, caso esta exista, 

inerente a cada via; 

 

5. Efectuar um levantamento, junto dos Municípios das situações que resultam do abandono de 

determinadas vias por parte da EP – Estradas de Portugal, S.A. 

Ex: Semáforos limitadores de velocidade avariados Há mais de 4 anos, vias degradadas, falta de 

sinalização, falta de demarcação, etc…. 
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6. Propor aos municípios que não assinem qualquer protocolo que tenha por objectivo a 

transferência de vias para os respectivos patrimónios, em virtude de, como está explanado no 

relatório da ANMP, tal representar um avultado custo extraordinário; 

 

7. Relembrar aos municípios que entendam, apesar das considerações enunciadas no relatório da 

ANMP, assinar protocolos com a EP-Estradas de Portugal, S.A., com o objectivo de integrar nos 

respectivos patrimónios vias rodoviárias, que tal deverá ser executado tendo presente a 

legislação em vigor, e preferencialmente conforme as premissas enunciadas no relatório da 

ANMP; 

 

8. Os municípios não integrem qualquer tipo de projecto candidato a fundos comunitários, em 

parceria com a EP-Estradas de Portugal, S.A., não só em virtude de, como está claro no relatório 

da ANMP, tal representar, a médio longo prazo, um acréscimo de responsabilidades por parte do 

município, sem que para o efeito tenha havido uma compensação financeira para desempenhar 

tais funções, mas também porque a percentagem financiada se circunscreve a um curto horizonte 

temporal, ficando a via em questão, no restante tempo, à responsabilidade do município; 

 

9. A ANMP deverá propor à Administração Central a constituição de uma plataforma política para 

encetar negociações entre a ANMP o Ministério da Administração Interna e o Ministério das 

Obras Públicas dos Transporte e Comunicações, com o objectivo claro de definir os preceitos 

legais e financeiros, para além dos já consignados na legislação em vigor, que devem estar 

subjacentes à manutenção da maior rede de infra-estruturas rodoviárias assim como os preceitos 

que devem acompanhar a transferência das vias para a tutela dos municípios, nomeadamente 

através da reactivação do protocolo de 2002, depois de devidamente actualizado; 

 

Proceder à elaboração de um parecer técnico-jurídico que aborde a problemática relativa à 

hierarquização das vias sobe administração municipal, bem como a possibilidade de algumas 

dessas vias serem financiadas pelo ISPPEI conforme a figura infra; 

 

 

Rede nacional de infra-estruturas rodoviárias 

 

 

 

 

 

 

 

Imposto sobre produtos 

petrolíferos e energéticos 

dele não isentos 

(ISPPEI) 

IPs, ICs, ENs, ERs 

(EP-Estradas de 

Portugal, S.A.) 

Estradas supra urbanas 

+ actuais estradas 

abandonadas pelo 

governo. 

Proposta da ANMP 

Resultado financeiro do ISPPEI 

Com está actualmente 

Resultado financeiro do ISPPEI 
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10. Propor a criação de um interlocutor junto da EP-Estradas de Portugal, S.A, que faça a “ponte” 

entre esta entidade e os municípios para a eficaz resolução das várias situações que vão 

surgindo, relacionadas com as rodovias; 

 

11. ANMP deverá, em sede de renegociação política do protocolo, assegurar, que a tutela transfira 

verbas suplementares para os municípios fazerem face a ocorrências extraordinárias, 

relacionadas com os riscos naturais (derrocadas, movimentos de massa, incêndios, etc), 

 

12. Propor à tutela a rediscussão do Plano Rodoviário Nacional 2000, tendo por base a circunstância 

de os Municípios serem, para além de entidades públicas, parceiras do Governo na 

administração do país, bem como as premissas do desenvolvimento sustentável, 

designadamente através de um paradigma que fomente a requalificação das vias existentes, em 

detrimento da construção de novas vias, em virtude desta última opção implicar, em muitas 

situações: 

 
a.  a duplicação de traçados; 

b. a duplicação e o acentuar os impactes ambientais locais, 

c. o dispêndio de mais recursos naturais; 

d. o dispêndio de mais recursos financeiros; 

A estes factos acresce a necessidade de a médio – longo prazo haver necessidade de efectuar a 

manutenção destas infra-estruturas, o que representará o acréscimo exponencial de custos para 

o país. 

 
13. Negociar com a tutela a repartição dos custos relativos à participação dos Municípios na 

Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária; 

 

14. Caso as considerações e propostas dos municípios não sejam acatadas, (porque assiste aos 

municípios o dever de transparência e de informar os cidadãos/utentes das rodovias em causa), 

os municípios deverão proceder à colocação de placares, no inicio e no fim dos troços/vias em 

questão, através dos quais será disponibilizada informação aos utentes acerca do facto de 

estarem a circular numa via sem entidade gestora conhecida, pelo que deverão redobrar a 

atenção e procedimentos de segurança, não se responsabilizando, o respectivo município, por 

possíveis danos sofridos em virtude, quer da má sinalização, quer em virtude do potencial estado 

de degradação da via, sugerindo-se, ainda, caso o utente pretenda reclamar, que o faça junto do 

Ministério da Administração Interna e do Ministério das Obras Públicas dos Transporte e 

Comunicações. 
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ENQUADRAMENTO 

Em 2002, perante a constatação de que eram as Câmaras Municipais que estavam a suportar 

os custos de funcionamento e de manutenção de um conjunto de meios (sinalização luminosa 

e iluminação das vias) que têm por função melhorar o ambiente de segurança rodoviária em 

vias que pertencem à Rede Nacional de Rodovias, a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses no âmbito da sua participação no Conselho de Administração do Instituto para a 

Conservação e Exploração da Rede Rodoviária (ICERR), o qual foi entretanto extinto, acordou 

verbalmente com este, que o mesmo Instituto assumiria o pagamento dos custos relativos ao 

fornecimento da energia eléctrica e com a manutenção desses mesmos meios. 

Neste âmbito, a ANMP, endereçou aos Municípios uma Circular através da qual informava que 

onde ocorresse a situação acima descrita, os mesmos deveriam entrar em contacto com o 

ICERR para regularizar a situação. 

Entretanto na sequência das várias reestruturações de que a actual Estradas de Portugal, S.A. 

foi objecto, e conforme consta nas Bases da Concessão, (Decreto-Lei n.º 380/2007, de 13 de 

Novembro, o qual define as regras que estão subjacentes à concessão da Rede Nacional de 

Estradas à E P, S.A.), de acordo com o n.º 3 da Base 35, esta empresa é também responsável 

“pelos sistemas de iluminação, de sinalização e de segurança existentes ou a instalar nas vias” 

sob sua gestão. 

Ao que acresce que o n.º 3 da base 81 do Decreto-Lei n.º 380/2007, estipula que no “fim do 

prazo da concessão, cessam para a concessionária todos os direitos emergentes do contrato 

de concessão, sendo entregues ao concedente (Estado) todos os bens que constituem o 

estabelecimento da concessão, em estado que satisfaça as seguintes condições: (…) Postes de 

iluminação…” 

Já a alínea b) do Quadro I, relativo aos níveis de serviço, estabelece que uma via só estará 

disponível se, entre outras, cumprir as condições de segurança.  

Por outro lado, ainda no âmbito do DL 380/2007, o n.º I da Parte I do Quadro II estabelece 

metas para a redução do número de pontos negros na rede nacional de rodovias, enquanto 

que através do n.º II, deste mesmo Quadro, se define o objectivo de reduzir em 35% o valor do 

indicador de gravidade nas travessias urbanas da rede de estradas a cargo da EP. 
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Porém, relativamente a esta matéria, tendo em conta as competências dos Municípios na 

gestão e organização dos territórios urbanos ou onde se localizam aglomerados residenciais, 

os quais em variadíssimas situações estão situados junto à rede nacional de estradas, parece-

nos que estas entidades não poderão deixar de comparticipar numa questão que, 

consensualmente, é considerada como de fundamental importância para que a segurança dos 

cidadãos nacionais seja assegurada. 

Assim, parece-nos lógico deduzir que, tanto a EP,S.A como os Municípios são entidades que 

compartilham a responsabilidade de, nas travessias urbanas da rede da EP, assegurar os meios 

que permitem asseverar e melhorar os índices de segurança dos cidadãos e do trânsito, pelo 

que se entende legítimo concluir que em toda a rede de estradas nacionais, sempre que a 

iluminação dessas mesmas vias se justifique para dar cumprimento, quer ao disposto no DL n.º 

380/2007, quer às competências dos Municípios, os custos decorrentes dessa mesma 

iluminação deverão ser partilhadas pelas entidades referidas 

CUSTOS DOS MUNICÍPIOS COM A ILUMINAÇÃO DAS ESTRADAS DA REDE NACIONAL 

Passados que estão 9 anos, a Associação Nacional de Municípios Portugueses entendeu por 

bem fazer um ponto da situação sobre esta matéria, tendo para o efeito solicitado a 

colaboração dos Municípios no preenchimento de um sintético questionário. 

Assim, dos 136 Municípios que responderam, 129 informaram que no respectivo território 

Municipal existem vias da Rede Nacional de Estradas. Destes 129 Municípios, 114 pagam a 

totalidade da electricidade dos pontos de iluminação que existem nessas mesmas vias. 

Financeiramente a energia utilizada pelos pontos de iluminação em causa tem um custo médio 

anual em cada Município de 36.142 Euros. Contudo, atendendo a que os valores absolutos 

relatados pelos Municípios têm uma grande discrepância, mesmo tendo em conta que os 

montantes indicados variam consoante a extensão da via que é iluminada, bem como que, 

conforme foi inicialmente justificado, se entende que este é um custo que deve ser partilhado, 

resolveu-se proceder, adicionalmente, ao cálculo da mediana
1
 e da moda

2
 na sequência do 

que apurou-se, respectivamente, o valor de 15.700 euros/ano/município e 17.600 

euros/ano/município. 

                                                           
1
 A mediana é o valor ao centro de um intervalo ordenado de números. Isto é, metade dos números possui valores que 

são maiores do que a mediana e a outra metade possui valores menores. Por exemplo, a mediana de 2, 3, 3, 5, 7 e 10 é 4. 

2
 A moda corresponde ao número que ocorre mais frequentemente num grupo de números. Por exemplo, a moda de 2, 3, 

3, 5, 7 e 10 é 3. 
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Tendo por base estes três indicadores (média aritmética, mediana e moda) procedemos ao 

cálculo do valor médio dos mesmos, tendo-se obtido o valor de 23.147 euros/ano/município, o 

qual nos parece ser um valor razoável para poder ser extrapolado a todos os Municípios que 

têm no respectivo território vias da rede nacional, de modo a apurarmos o valor global. 

CUSTOS DOS MUNICÍPIOS COM A SINALIZAÇÃO (ELÉCTRICA) DAS ESTRADAS DA REDE 

NACIONAL 

Relativamente à sinalização dos 136 Municípios que indicaram que no seu território existem 

estradas da rede nacional, 96 afirmam que nestas vias existe sinalização cujo funcionamento 

está dependente da energia eléctrica. Destes 96 Municípios, 60 quantificaram os custos que 

têm com o fornecimento dessa mesma energia. 

Assim, seguindo a metodologia estabelecida para o cálculo dos custos com a energia eléctrica 

dos pontos de iluminação, a média aritmética dos valores reportados é igual a 6.300 

euros/ano/município; a moda é igual a 2.500 euros/ano/município; e a mediana é igual a 3.600 

euros/ano/município. A média destes três indicadores é de 4.133 euros/ano/município. 

Tendo por base os valores acima apurados, relativos aos custos que os Municípios têm 

anualmente com as estradas que estão sob a gestão da Estradas de Portugal S.A., podemos 

afirmar que cada Município tem um crédito médio anual, junto da EP, de 27.280 euros. 
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CUSTO TOTAL ANUAL 

REDE NACIONAL DE ESTRADAS 

 

Figura 1 

Como se pode constatar na figura 1 todos os Municípios de Portugal Continental têm no 

respectivo território troços das estradas que estão sob gestão da Estradas de Portugal, S.A. 

pelo que nos parece legítimo extrapolar o valor acima obtido pelos 278 Municípios que 

existem em Portugal continental. 
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Assim, a iluminação e a respectiva manutenção dessa mesma iluminação, bem como a 

sinalização que utiliza energia eléctrica para funcionar, representa um custo anual para o 

conjunto dos 278 Municípios de 7.583.840 euros. 

 

NOTA FINAL 

O quadro nacional, nesta matéria, é o de completo alheamento por parte da EP, S.A., empresa 

pública que, saliente-se, publicitou que em 2010 teve um saldo positivo de 52 milhões de 

euros, apesar de ter dívidas no valor de 2 mil milhões de euros. 

Por outro lado verificou-se que existe um vazio legal nacional no que concerne à atribuição de 

competências e responsabilidades financeiras objectivas, pela iluminação das estradas da rede 

nacional nas travessias urbanas, sendo que a segurança dos peões e dos automobilistas, nestes 

troços, está, em larga percentagem, intimamente relacionada com a boa visibilidade e a 

sinalização, designadamente a luminosa, que existe nestes corredores de tráfego rodoviário. 

Importa ainda salientar, por estar relacionado com a matéria objecto de análise no presente 

documento, que a Estradas de Portugal, S.A. tem vindo a negociar, com cada Município, a 

transferência de alguns troços da Rede Nacional de Estradas, quando a importância estratégica 

que as estradas têm no desenvolvimento e na coesão nacional aconselham a que sejam 

desenvolvidas actuações e políticas integradas e pragmáticas. 
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RELATÓRIO 
 
 

ENQUADRAMENTO HISTÓRICO-LEGISLATIVO 
 
Em 1996 foram aprovados os primeiros projectos, na sequência dos quais foram estabelecidos contratos programa, 

entre a ex-Direcção Geral de Viação (DVG) e os Municípios candidatos à edificação de Escolas de Educação 

Rodoviária fixas. 

 

Os apoios financeiros aos Municípios, foram objecto de regulamentação publicada no Diário da República, conforme 

se evidencia no quadro seguinte: 

 

Diplomas e despachos Sumário 

Despacho n.º 7302/2003, de 15 de Abril 

Estabelece, nos termos do Despacho Normativo n.º 16/2000, as 

prioridades para as acções a desenvolver – durante o ano de 2003 -, 

as percentagens de participação financeira para cada acção e o limite 

máximo de apoio financeiro a atribuir a cada município. 

Despacho n.º 17258/2001, de 17 de Agosto 

Estabelece, nos termos do Despacho Normativo n.º 16/2000, e as 

prioridades para as acções a desenvolver – durante o ano de 2001 -, 

as percentagens de participação financeira para cada acção e o limite 

máximo de apoio financeiro a atribuir a cada município. 

Despacho Normativo n.º 16/2000, de 11 de Março 
Aprova o regulamento do concurso para participação financeira às 

câmaras municipais em acções no âmbito da segurança rodoviária. 

Despacho n.º 5388/99, de 16 de Março. 

Estabelece, nos termos do Despacho Normativo n.º 6/96, as 

prioridades - para as candidaturas apresentadas durante o ano de 

1999 -, as percentagens de participação financeira para cada acção e 

o limite máximo de apoio financeiro a atribuir a cada município. 

Despacho Normativo n.º 6/96, de 08 de Fevereiro 

Aprova o regulamento do concurso para participação financeira às 

câmaras municipais em acções no âmbito da segurança rodoviária 

(revogado pelo Despacho Normativo n.º 16/2000). 

Decreto - Lei n.º 384/87, de 24 de Dezembro 

Estabelece o regime de celebração de contratos-programa de 

natureza sectorial ou plurisectorial no âmbito da cooperação técnica e 

financeira entre a administração central e um ou mais municípios, 

associações de municípios ou empresas concessionárias destes. 

 

Ainda a este propósito é de salientar  que o Despacho Normativo n.º 16/2000, de 11 de Março, estabelecia no ponto 

n.º 15 que “Anualmente, por despacho do membro do Governo competente e em função das disponibilidades 

orçamentais […] serão estabelecidas prioridades entre as acções previstas no n.º1 do presente regulamento, […]. 

 

Como se pode constatar, no quadro acima, a partir de 2003 não foi tomada mais nenhuma iniciativa, relativa às 

EER, por parte da Administração Central. 

 

De acordo com os dados, fornecidos pela ex-DGV, foram comparticipados 23 projectos entre 1996 e 2005, tendo a 

Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) tido conhecimento que há Municípios, que em devido 

tempo, apresentaram candidaturas à cooperação técnico-financeira e não receberam nenhum feed bak por parte da 

ex-DGV. 
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ESCOLAS DE EDUCAÇÃO RODOVIÁRIA1
 

 
Com base num levantamento realizado pela ANMP foi possível apurar a seguinte informação, sintetizada no anexo 
I. 
 
Em Portugal continental 31 Municípios têm Escolas de Educação Rodoviária (EER) fixa e 3 têm Escolas de 

Educação Rodoviária móveis. 

 

Escolas fixas 

Tendo presente a informação recolhida, relativa a 24 Municípios, com escolas fixas que são actualmente utilizadas, 

com excepção das Escolas de Educação Rodoviária localizadas nos Muni. de Alcanena e Ferreira do Zêzere, que 

apresentam um estado de conservação satisfatório, todas as restantes (92%) estão em bom estado de 

conservação. 

 

De 22 Municípios que fizeram referência ao grau de utilização da respectiva EER, 10 (42%) Municípios relataram 

que as respectivas escolas têm uma grande utilização, sendo que os restantes 12 (58%) Municípios declararam que 

a utilização, das respectivas EER, é média. 

 

Somente nove Municípios têm protocolos/acordos que visam a dinamização destas estruturas, sendo que destes 

apenas um estabeleceu esse acordo com os agrupamentos de escolas do concelho. Contudo todos declararam que 

a estrutura é utilizada pelas escolas. 

 

Ainda relativamente aos protocolos estabelecidos é de destacar o Município de Tavira por ser o único a ter um 

Protocolo quer com outro Município, no caso C.M. de Castro Marim, quer com uma Associação de cariz cívico. 

 

Por ano, em média, 3.323 utilizadores usufruem dos serviços disponibilizados nas EER, por município, sendo que é 

no Município da Amadora que esta estrutura está mais rentabilizada (12.000), por oposição à escola localizada na 

Guarda que é a que está mais subaproveitada. 

 

Escolas móveis 

Três municípios relataram ter Escolas de Educação Rodoviária móveis, sendo de salientar o facto do Município de 

Odivelas possuir uma escola móvel por Freguesia (no total 7). 

 

Ainda relativamente a Odivelas, a Junta de Freguesia de Odivelas possui uma Escola de Educação Rodoviária fixa, 

inserida num parque infantil (a J.F. de Odivelas foi contactada telefonicamente, não tendo sido possível apurar mais 

nada, para além do relatado) 

 
 
 

                                                 
1 Uma Escola de Educação Rodoviária fixa é uma estrutura física constituída por um circuito alcatroado, que integra sinalização rodoviária vertical 
e horizontal, e um edifício de apoio, ocupando uma área de 1.500 m2 a 2.500 m2. 
Uma Escola de Educação Rodoviária móvel consiste num kit (montável e desmontável) que contém sinalização rodoviária vertical e horizontal, 
que é montado numa área ampla. Ambas as escolas têm por objectivo recriar situações que se encontram quando se circula na via pública. 
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CARACTERIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO ACTUAL DAS EER. 
 
Actualmente a dinamização das Escolas de Educação Rodoviária (EER) é assegurada, a 100%, por funcionários da 

Administração Local, variando o efectivo e as habilitações/qualificações que os mesmos possuem, de Município 

para Município. 

 

São os acima citados funcionários que se deslocam às escolas, ou a outras instituições no âmbito de um programa, 

definido a nível municipal, bem como quando a sua presença é solicitada, com o objectivo de sensibilizar e educar 

os comportamentos nesta temática, cabendo-lhes, ainda, a tarefa de receber os utilizadores das respectivas EER. 

De referir ainda que por vezes as acções são feitas em parceria com a PSP/GNR – Núcleo da Escola Segura local. 

 

Somente no Município de Tavira é que a utilização gratuita da EER local está dependente da entidade que promove 

a sua utilização, em todos os restantes Municípios, a utilização da EER é sempre gratuita, sendo o Município 

detentor da EER que suporta todos os custos inerentes ao funcionamento da mesma. 

 

As EER são, por norma e fundamentalmente, usadas por alunos do Pré-escolar, 1º, 2º e 3º Ciclos de Ensino, sendo 

que é nestes graus de ensino que as acções, dinamizadas pelos Municípios, têm um particular enfoque. Mas 

também, por vezes a EER é ainda usada por alunos do Ensino Secundário, Associações, ATL’s e pela população 

sénior. 

 

Em termos de custos de construção, tendo em conta que as EER foram construídas entre 1996 e 2005 e de acordo 

com o modelo definido pelo ex-DGV, pode-se afirmar que actualmente uma EER terá um custo médio final próximo 

dos 200.000 Euros. 

 

Saliente-se a este propósito, que se tivermos em conta o custo total de construção e lhe adicionarmos o valor do 

terreno cedido pelo Município2, a comparticipação da ex-DGV para a implementação destas estruturas rondou os 

23,5%, tendo os restantes 76,5% sido suportados pelo respectivo Município. 

 

Em termos de gastos com o funcionamento de uma EER são necessários, mensalmente, cerca de 300 €, para a 

manutenção geral3 da estrutura, e cerca de 200 €, para água, energia, material de apoio, etc… 

 

Relativamente ao transporte para e da EER, quando são escolas do respectivo Município é este que suporta os 

custos inerentes ao transporte, variando estes consoante a distância a percorrer, contudo pode-se estimar um custo 

médio por utilizador de cerca 5 €. 

 

                                                 
2 Tomou-se como exemplo os dados fornecidos pelo Município de Santa Maria da Feira. 
3 Nas EER existem espaços ajardinados no circuito que necessitam de manutenção, bem como a sinalização, os veículos (carros a pedais e 
bicicletas), limpeza, etc. 
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Em complemento ao acima exposto, refira-se que cada técnico devidamente qualificado em Educação Rodoviária, 

poderá trabalhar com uma média de 404 jovens por dia, devendo cada grupo de 40 jovens, de acordo com a 

metodologia técnico-pedagógica, ter 2 sessões teóricas, para interiorizar os conceitos teóricos, e uma sessão 

prática, para exercitar os conceitos teóricos. Na sessão que é ministrada na EER a repartição dos jovens faz-se da 

seguinte forma, durante a manhã os jovens praticam no circuito da EER, durante a tarde estão numa sala onde 

fazem jogos temáticos relacionados com a segurança rodoviária ou vice-versa. 

 

Nas EER é assegurada a acessibilidade do espaço para os alunos com necessidades educativas especiais, não só 

mas também, porque o Ministério da Educação os quer integrar no sistema oficial de ensino. 

 

Por último importa ainda referir, relativamente a este item, que segundo informação apurada pela ANMP, entende-

se que os conceitos inerentes à Educação Rodoviária, no mínimo, deveriam ser transmitidos em 6 sessões, 2 

práticas e 4 teóricas, no espaço temporal de 10 anos,  

 

Em resumo e de acordo com os dados recolhidos, quer através do inquérito, quer in loco, na EER de Santa Maria da 

Feira, considera-se que: 

 

1. A implementação de uma EER, de acordo com o modelo definido pela ex-DGV, implica um investimento 

total aproximado de 200.000 €; 

2. Para manter operacional e assegurar o funcionamento de uma EER são necessários 500 € por mês; 

3. Para dinamizar o funcionamento da EER são necessários, no mínimo, 2 funcionários, devendo um ter 

qualificação em educação rodoviária5 e o  outro ser auxiliar; 

4. Para Transportar a comunidade escolar autóctone são necessários, em média, cerca de 5€ por utilizador; 

5. Para cada grupo de 40 jovens, são necessárias 6 sessões, subdivididas em 4 sessões teóricas que terão 

lugar na respectiva escola e 2 sessões práticas na EER; 

6. Tendo em consideração o ponto nº3 o custo mensal, médio, com recursos humanos é de 1.773,97€; 

7. É necessário estabelecer parcerias com PSP/GNR no âmbito dos respectivos Núcleos de Escola Segura, 

dando prioridade ao princípio de proximidade, em detrimento das delimitações administrativas; 

8. Existem Municípios que suportaram a totalidade dos custos de construção da EER; 

9. São os Municípios que suportam os custos totais inerentes ao funcionamento da respectiva EER; 

10. Deverá ser assegurada uma boa acessibilidade à EER, quer em termos de localização Geográfica quer de 

acesso ao espaço para as pessoas com mobilidade reduzida; 

11. É necessário dotar a EER com uma viatura para deslocação dos funcionários municipais aos 

estabelecimentos de ensino público/privados….. 

 

                                                 
4 Em relação a esta estimativa importa esclarecer que teve-se em conta que em média cada turma do ensino oficial é constituída por 20 jovens. 
5 Saliente-se a este propósito que na escola visitada, que nos pareceu ter potencialidades para servir de paradigma a nível nacional, os técnicos 
para além da qualificação em Educação Rodoviária possuem 1-Licenciatura em Sociologia e outro Licenciatura em Animação Sócio Cultural, 
tendo-se constatado que são bastantes dinâmicos e inovadores, pois todos os anos produzem/adaptam jogos e demais materiais que vão 
oferecendo às escolas que vão visitando (I&D). 
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NOTA JUSTIFICATIVA 
 
Como é possível constatar através da observação da figura nº1, as Escolas de Educação Rodoviária (EER) fixas e 

móveis estão dispersas pelo território de Portugal continental, não sendo possível estabelecer um parâmetro que 

fundamente essa mesma dispersão, os hiatos entre EER ou a localização em determinados Municípios. 

 

 

 
Figura nº 1 

 

Tal facto, a adicionar aos anteriormente mencionados, justifica na integra, que a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses (ANMP) apresente uma proposta, à Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária e ao Ministério 

da Educação, baseada em pressupostos coerentes e factuais, que permitam definir uma rede nacional, coesa e 
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lógica, de forma a que estas estruturas cumpram a sua tarefa na formação cívica e educação rodoviária da 

população portuguesa. 

 
 
 
 
PROPOSTA DA REDE DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO RODOVIÁRIA 
 
Para uma cobertura, total, do território nacional com EER, foram definidos os seguintes pressupostos: 

 

1. o universo de potenciais utilizadores considerado é constituído pelos alunos matriculados no Pré-escolar, 

1º, 2º e 3º Ciclos de Ensino Público e Privado, em 2006 por Município (fonte dos dados: INE, anuários 

estatísticos 2006); 

2.  a proximidade física; 

3.  as EER já existentes; 

4. as acessibilidades; 

5. o facto de uma EER poder funcionar, por ano, 220 dias úteis, atendendo a que: 

a. os 3 funcionários vão de férias 1 mês (22 a 25 dias úteis), período durante o qual a escola não 

funciona; 

b. não funciona, ainda, durante mais 18 dias úteis, em virtude dos: 

i. 6 dias do Natal (23, 24, 25, 26 e 31 de Dezembro e 1 de Janeiro); 

ii. 4 dias do Carnaval; 

iii. 3 dias da Páscoa; 

iv. 5 dias (média) feriados; 

6. que cada técnico qualificado poderá trabalhar por dia, em média, com 40 jovens; 

7. que cada grupo de 40 jovens deverá frequentar, no mínimo, duas sessões teóricas e uma prática; 

8. que o Universo para cada EER é de 29.330 jovens em cada 10 anos6; 

9. o Município receptor da estrutura é o que do grupo tem maior efectivo populacional nos graus de ensino 

tidos em consideração; 

10. a disponibilidade e/ou interesse já manifestada pelo Município para implementar uma REE no respectivo 

território; 

                                                 
6 Tendo em conta que 1 técnico pode trabalhar com 40 jovens por dia e que cada 40 jovens deverão, de pelo menos no decurso de 10 anos, 
frequentar 3 sessões (3 dias), subdivididas em duas teóricas e uma prática, sendo que esta última se realizará na EER. 
Que, em média, poder-se-á trabalhar durante 220 dias por ano, com os jovens. 
Teremos: 

220(dias) x 40 (Jovens) = 8.800 (jovens); 
Como são 3 sessões: 8.800 (jovens) / 3 = 2.933 (jovens/ano/técnico) 
 
Atendendo a que do Pré-escolar ao 3º Ciclo são dez anos. 
Para que, durante dez anos, os alunos visitem uma vez a escola, será: 
2.933 (jovens) X 10 (anos) =29.330 jovens sendo este o Universo que cada EER comporta, em 10 anos. 

 
Exemplo para o apuramento da quota-parte de jovens, de cada Município que poderá frequentar as sessões de educação rodoviária. 

Município Jovens 

Alcobaça 7.534 

Marinha Grande 5.167 

Leiria 16.834 

Total 29.525 
 

O universo total da EER de Leiria, no espaço temporal de 10 anos=29.525-----100% 
Nº de jovens de Leiria =                                                                     16.834-------- X    = 57%; 
Então: 
     2.952 (jovens por ano) ------ 100% 
         X ---------------------------------57%;   X = 1.683 jovens de Leiria que poderão frequentar as sessões de educação rodoviária por ano. 
Do Município de Alcobaça serão 753 (25,5%) jovens por ano e da Marinha Grande serão 516 (17,5%) jovens por ano. 
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11. a centralidade do Município, que já dispõe de uma EER ou do Município receptor da EER, em relação aos 

restantes Municípios que compõem o grupo de potenciais utilizadores da EER visada. 

 

Realizou-se a projecção de dois cenários com base nos pressupostos acima mencionados. 

 

 

CENÁRIO I 

No cenário I, com excepção das EER de Braga e Coimbra7, os recursos humanos afectos a cada Escola de 

Educação Rodoviária, tendo em conta os pressupostos acima mencionados, poderão variar entre 1 e 2 técnicos 

qualificados em educação8 rodoviária e um auxiliar, consoante o número de vezes que se pretenda que um mesmo 

jovem visita a EER e frequente as sessões de educação rodoviária em dez anos. Actualmente o potencial de 

cobertura com as EER existentes e tendo por base uma utilização maximizada das EER de Braga e Coimbra, 

poderá ser o que a Figura nº 2 reflecte, podendo-se, ainda, verificar que a disposição projectada apresenta uma boa 

cobertura de vias de comunicação rodoviárias (figura nº 3). 

 
 Figura nº 2 Figura nº 3 

                                                 
7 Em virtude do número de alunos matriculados no Pré-escolar e 1º, 2º e 3º Ciclo ser elevado, teve-se, para estes dois Municípios, de se 
considerar, em termos de recursos humanos, que a equipe local deverá ser constituída por dois técnicos qualificados em Educação Rodoviária e 
um auxiliar. 
8
 Vide o anexo II 
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Através da figura nº 4 é possível visualizar a rede de EER para uma cobertura total do território continental nacional. 

Assim seriam necessárias construir9 15 Escolas de Educação Rodoviária fixas, em Portugal Continental, 

nomeadamente, nos Municípios de Almada, Caldas da Rainha, Évora, Guimarães, Leiria, Matosinhos, Paredes, 

Porto, Santiago do Cacém, Santo Tirso, Setúbal, Sintra, Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Gaia e em Viseu. 

                                                 
9
 QREN:O actual Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) para o período 2007 – 2013 prevê o co-financiamento de cerca de 70% 
(FEDER) de operações respeitantes à Mobilidade Territorial, nomeadamente, as que se prendem com a promoção da segurança e redução da 
sinistralidade rodoviária, entre as quais, a criação de escolas de trânsito. 

Os beneficiários deste apoio financeiro, previstos no artigo 4º do Regulamento Específico – Mobilidade Territorial (Aprovado pela 
Comissão Ministerial de Coordenação dos PO Regionais em 06 de Novembro de 2007), incluem nomeadamente, Câmaras Municipais, 
Associações de Municípios e Empresas Municipais e Intermunicipais, públicas ou com capitais maioritariamente públicos. 

O apoio financeiro das operações elegíveis é feito através dos cinco Programas Operacionais Regionais: Norte, Centro, Lisboa, 
Alentejo e Algarve, que, territorialmente, correspondem às respectivas NUTS II, através dos seguintes Eixos Prioritários: 

a) POR Norte: Eixo IV – Qualificação do Sistema Urbano 
b) POR Centro: Eixo 3 – Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-regionais; 
c) POR Alentejo: Eixo III – Conectividade e Articulação Territorial; 
d) POR Lisboa: Eixo II – Sustentabilidade Territorial 
e) POR Algarve: Eixo III – Valorização Territorial e Desenvolvimento Urbano 
A atribuição de financiamento e escolha de beneficiários é feita através da abertura de concursos ou programas de acção pelas 

respectivas Autoridades dos PO regionais de acordo com as regras definidas pelo referido regulamento. 
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Figura nº 4 

 

A Rede de EER passaria a ser constituída por 45 escolas fixas, devendo-se salientar o facto da EER proposta para 

os municípios de Almada, Porto, Sintra e Vila Nova de Gaia terem um universo de potenciais utilizadores 

semelhante à de Braga e Coimbra, o que tem como consequência a necessidade de duplicar os recursos humanos, 

em relação aos restantes casos. 

 

A figura nº 5 reflecte a distribuição quer das EER existentes quer das EER propostas, no âmbito do cenário I, por 

NUT III. 

 

Rede de Municípios que, 
potencialmente, a EER pode 
servir. 
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 Figura nº 5 Figura nº 6 

 

Por último, relativamente ao cenário I, salienta-se ainda o facto de todas as Escolas de Educação Rodoviária se 

localizarem próximas das principais eixos rodoviários nacionais, como é observável na figura nº 6, constituindo este 

um importante contributo para a diminuição da distância-tempo, o que, por sua vez, irá ter implicações directas na 

mitigação dos custos com o transporte dos jovens e com o aumento de segurança da rede. 
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CENÁRIO II 

Para o cenário II projectou-se uma distribuição mais equitativa de EER pela totalidade do território continental 

português, de modo a que já não seja necessário dotar qualquer escola com o dobro de recursos humanos, em 

relação às restantes, permitindo, desta forma, uma economia financeira a médio longo prazo, com recursos 

humanos. Da observação das figuras nº 7 e 8 é possível percepcionar que a Norte do rio Tejo existem mais EER, 

sendo que a sul do rio Tejo só na NUT III Algarve é que já existe uma total cobertura, por parte das estruturas 

existentes. 

 

Saliente-se ainda o facto de em relação ao Cenário I as EER de Braga e Coimbra terem um potencial de cobertura 

menor, o que implicou uma nova redistribuição para as EER de Cabeceiras de Basto, de Vila Real, de Boticas e de 

Bragança. 

 

A distribuição projectada para o cenário II, permitirá, em relação ao Cenário I, que se façam deslocações de menor 

distância, o que possibilitará, para além da economia de tempo e combustível, ganhos ao nível da segurança 

rodoviária da rede de EER. 

 
 Figura nº 7 Figura nº 8 
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Para o cenário II se concretizar será necessário construir10 20 novas Escolas de Educação Rodoviária fixas, 

passando a rede a contar com um total de 50 EER. A figura nº 9, para além de reflectir a área geográfica que 

potencialmente cada EER pode servir, permite-nos também percepcionar a localização das 20 EER fixas propostas, 

(Almada, Amarante, Caldas da Rainha, Évora, Figueira da Foz, Guimarães, Leiria, Lousã, Matosinhos,Paredes, 

Portalegre, Porto, Santiago do Cacém, Santo Tirso, Seixal, Setúbal, Sintra, Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de 

Gaia e em Viseu). 

                                                 
10

 QREN:O actual Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) para o período 2007 – 2013 prevê o co-financiamento de cerca de 70% 
(FEDER) de operações respeitantes à Mobilidade Territorial, nomeadamente, as que se prendem com a promoção da segurança e redução da 
sinistralidade rodoviária, entre as quais, a criação de escolas de trânsito. 

Os beneficiários deste apoio financeiro, previstos no artigo 4º do Regulamento Específico – Mobilidade Territorial (Aprovado pela 
Comissão Ministerial de Coordenação dos PO Regionais em 06 de Novembro de 2007), incluem nomeadamente, Câmaras Municipais, 
Associações de Municípios e Empresas Municipais e Intermunicipais, públicas ou com capitais maioritariamente públicos. 

O apoio financeiro das operações elegíveis é feito através dos cinco Programas Operacionais Regionais: Norte, Centro, Lisboa, 
Alentejo e Algarve, que, territorialmente, correspondem às respectivas NUTS II, através dos seguintes Eixos Prioritários: 

a) POR Norte: Eixo IV – Qualificação do Sistema Urbano 
b) POR Centro: Eixo 3 – Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-regionais; 
c) POR Alentejo: Eixo III – Conectividade e Articulação Territorial; 
d) POR Lisboa: Eixo II – Sustentabilidade Territorial 
e) POR Algarve: Eixo III – Valorização Territorial e Desenvolvimento Urbano 

A atribuição de financiamento e escolha de beneficiários é feita através da abertura de concursos ou programas de acção pelas respectivas 
Autoridades dos PO regionais de acordo com as regras definidas pelo referido regulamento. 
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Figura nº 9 

A figura nº 10 reflecte a distribuição quer das EER existentes quer das EER propostas por NUT III, sendo perceptível 

a maior cobertura do território continental português por estas estruturas, denotando-se um maior equilíbrio. 

 

Com a figura nº 11 é possível verificar que a maioria das EER propostas, no âmbito deste relatório, se localizam 

junto de rodovias, que pela sua classificação, contribuem para os bons índices de acessibilidade da rede. 

 

Rede de Municípios que, 
potencialmente, a EER pode 
servir. 
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 Figura nº 10 Figura nº 11 
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EM RESUMO – confrontando os dois cenários estudados temos para o: 
Cenário I 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

- Menor número de EER construídas; 

- Menor custo com a construção de EER; 

- Menor custo com recursos humanos, a nível nacional, 

afectos à educação rodoviária; 

- Menores custos, a nível nacional, com o 

funcionamento de EER. 

- Maior número de recursos humanos a nível local, 

afectos à educação rodoviária; 

- Mais uma estrutura para o Município manter; 

- Maiores gastos com o transporte; 

- Menor segurança rodoviária da Rede. 

 

Cenário II 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

- Necessidade de menos recursos humanos a nível 

local; 

- Menores custos com o transporte; 

- Maior segurança rodoviária da Rede; 

- Maior margem para a EER corresponder a 

solicitações, para além dos graus de Ensino Oficial 

tidos em consideração; 

- Maior capacidade e disponibilidade para os técnicos 

locais trabalharem com jovens portadores de 

necessidades educativas especiais; 

- Distribuição de EER pelo território nacional mais 

equilibrada. 

- Maior número de EER construídas 

- Maior número de recursos humanos, a nível nacional; 

- Maiores gastos fixos com o funcionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÕES  

SUGERE-SE: 

Que na negociação política, para além do reajuste político no número e localização das estruturas a construir, do 

apoio financeiro para a construção, que vise inverter a repartição de custos -- 23% Administração Central e 77% 

Administração Local --, seja assegurado apoio financeiro e qualificação para os recursos humanos, a 

comparticipação para a aquisição de equipamentos, para a operacionalidade da EER, nomeadamente para o 

transporte dos funcionários e dos jovens, bem como o fornecimento de material didáctico pela ANSR. 

 



 18 

Entende-se que poderiam ser “chamadas” a apoiar11 financeiramente este programa a Associação Nacional do 

Comércio Automóvel e a Associação Portuguesa de Seguradores, em representação de todas as marcas de 

automóveis e/ou seguradoras, ou em alternativa as marcas individualmente, salientando-se, desde já, as marcas 

que por tradição atribuem maior importância a esta temática – Mercedes Benz; Volvo, BMW, Renault, Citroën-Grupo 

PSA. 

 
Na sequência da definição da rede nacional de EER e tendo presente que a rede é supra municipal, as Associações 

de Municípios Regionais poderão dinamizar/incentivar e apoiar administrativamente, junto dos Municípios, a 

assinatura de memorandos cujo objectivo visará a utilização destas estruturas. 

 

Ainda em estreita colaboração com a ANSR, o Ministério da Educação e o Instituto Português da Juventude poderia 

ser lançado um concurso nacional/anual “Jogos intermunicipais sobre o comportamento cívico e segurança 

rodoviária”. 

 

Por último, saliente-se, uma vez mais, que algumas das estruturas existentes estão sub aproveitadas. Atendendo a 

que os Municípios através das suas Divisões e/ou dos seus Departamentos de Educação planeiam e executam, 

anualmente, iniciativas relacionadas com a educação cívica e rodoviária, somente direccionadas para os respectivos 

territórios, sem qualquer incentivo, apesar desta tarefa não estar no âmbito das competências municipais. Assim é 

de crer que o sub aproveitamento se deve, fundamentalmente, à inércia da ex-DGV no que concerne à educação 

rodoviária. 

 

Entende-se que a responsabilidade da Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária (ANSR), nesta matéria, é 

total, pelo que não basta co-financiar a construção da estrutura física, é imperiosa a comparticipação, por parte da 

ANSR, para o funcionamento da mesma, tendo em conta que a médio longo prazo, estes custos poderão suplantar 

o custo total de construção da EER. 

 

 

          Joaquim Caeiro 

 

                                                 
11 MECENATO: Os benefícios relativos ao mecenato encontram-se no «Capítulo X» do Estatuto dos Benefícios Fiscais. 

Para efeitos fiscais, os donativos constituem entregas em dinheiro ou em espécie concedidos sem contrapartidas que configurem 

obrigações de carácter pecuniário ou comercial às entidades públicas ou privadas previstas nos artigos seguintes, cuja actividade consista 

predominantemente na realização de iniciativas nas áreas social, cultural, ambiental, desportiva ou educacional. 

São considerados custos ou perdas do exercício (Dedução para efeitos da determinação do lucro tributável das empresas), na sua 

totalidade, os donativos concedidos, nomeadamente ao Estado, Regiões Autónomas e autarquias locais e qualquer dos seus serviços, 

estabelecimentos e organismos, ainda que personalizados. 

Os donativos referidos são considerados custos em valor correspondente a 120 % se destinados exclusivamente a fins de carácter 

cultural, ambiental, desportivo e educacional. 

As entidades beneficiárias dos donativos (ex. autarquias locais) são obrigadas a: 

� Emitir documento comprovativo dos montantes dos donativos recebidos dos seus mecenas, com a indicação do seu enquadramento 

no âmbito do presente capítulo, e bem assim com a menção de que o donativo é concedido sem contrapartidas; 

� Possuir registo actualizado das entidades mecenas, do qual constem, nomeadamente, o nome, o número de identificação fiscal, bem 

como a data e o valor de cada donativo que lhes tenha sido atribuído nos termos do presente capítulo; 

� Entregar à Direcção-Geral dos Impostos, até ao final do mês de Fevereiro de cada ano, uma declaração de modelo oficial, referente 

aos donativos recebidos no ano anterior. 
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Albufeira S BOM GRANDE 5.500 S N  

Alcanena S SATISFATÓRIO MEDIA 600 S N  

Amadora N BOM GRANDE 12.000 S S Junta de Freg. da Falagueira 

Arouca N BOM  00 S N  

Arruda dos Vinhos S BOM MÉDIA 500 S S GNR 

Benavente S BOM GRANDE 1.500 S N  

Boticas S BOM MEDIA 528 S N  

Braga S BOM GRANDE 9.000 S S Transportes Urbanos de Braga - TUB/EM 

Bragança S BOM MEDIA 500 S S Polícia de Segurança Pública 

Cabeceiras de Basto S BOM MÉDIA 1.455 S -- --------------- 

Cascais* S       

Castelo Branco S BOM GRANDE 4.950 S S Centro Distrital de Operações de Socorro; PSP 

Coimbra N BOM DESACTIVADA 00 --- -- Está em fase de elaboração um Protocolo com ACP 

Ferreira do Zêzere S SATISFATÓRIO GRANDE 3.000 S S Agrupamento de escolas do concelho de Ferreira do Zêzere; Projecto de 
actividade no âmbito da European Road Safety Charter (C.E.). 

Guarda S BOM MEDIA 200 S N  

Ílhavo S BOM MEDIA 2.500 S N  

Lagoa (Algarve) N BOM MEDIA 00 S N  

Lisboa* N ------- --------- ------ --------   

Mação S BOM MEDIA 2.000 S N  

Mafra S BOM MEDIA 2.444 S N  

Maia N BOM MEDIA 1.500 S S ECP; Santa Casa da Misericórdia, Cruz Vermelha, ATL`s 

Monção* S -------- ---------- --------- --------- --------  

Moura S BOM MÉDIA 600 S S PSP – Núcleo da Escola Segura; GNR - Núcleo da Escola Segura. 

Praia da Vitória  DETERIORADA DESACTIVADA 00 N N  

Santa Maria da Feira S BOM GRANDE 6.000 S S núcleo Escola Segura - GNR Santa Maria da Feira 

Santarém* S -------- ------------ --------- ---------- -------  

Sernancelhe N BOM GRANDE 4.505 S N  

Tavira S BOM GRANDE 2.600 S S C. M. de Casto Marim; Clube de Ciclismo deTavira 

Vila de Rei * S ------- -------- --------- ----- ----  

Vila Franca de Xira* S ------- ------- -------- ------- ----  

Vila Real S BOM GRANDE 7.900 S -- Escola Segura PSP-GNR (Protocolo em elaboração) 

Barcelos N BOM MEDIA 600 S N nota: o Município de Barcelos possui apenas uma escola móvel de trânsito. 

Coruche N SATISFATORIO GRANDE 900 S S GNR – Escola Segura 

Odivelas ---- ------ ----- ----- ----- ---- Tem uma Escola de Trânsito por Freguesia (7 no total) 

* Município que não respondeu ao inquérito

 Escolas co-financiadas pela DGV 

 
Municípios com Escolas de Trânsito Móveis 

ANEXO I 
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ANEXO II 
 
Cenário I - Quadro de recursos humanos por EER 
Escola de Educação Rodoviária localizada 
no Município: 

Universo 
definido para 

a EER 

RH1 para uma visita em 
cada 10 anos 

RH1 para duas visitas em 
cada 10 anos 

Albufeira 23.109 
1 Técnico 
1 Auxiliar 

2 Técnicos 
1 Auxiliar 

Alcanena 14.002  
1 Técnico 
1 Auxiliar 

Arouca 27.834 
1 Técnico 
1 Auxiliar 

2 Técnicos 
1 Auxiliar 

Arruda dos Vinhos 26.748 
1 Técnico 
1 Auxiliar 

2 Técnicos 
1 Auxiliar 

Benavente 28.963 
1 Técnico 
1 Auxiliar 

2 Técnicos 
1 Auxiliar 

Boticas 21.870  
1 Técnico 
1 Auxiliar 

Braga 61.672 
2 Técnico 
1 Auxiliar 

4 Técnicos 
2 Auxiliar 

Bragança 12.904  
1 Técnico 
1 Auxiliar 

Cabeceiras de Basto 28.313 
1 Técnico 
1 Auxiliar 

2 Técnicos 
1 Auxiliar 

Castelo Branco 12.812  
1 Técnico 
1 Auxiliar 

Coimbra 49.467 
1 Técnico 
1 Auxiliar 

3 Técnicos 
2 Auxiliar 

Ferreira do Zêzere 27.309 
1 Técnico 
1 Auxiliar 

1 Técnico 
1 Auxiliar 

Guarda 26.215 
1 Técnico 
1 Auxiliar 

1 Técnico 
1 Auxiliar 

Ílhavo 29.437 
1 Técnico 
1 Auxiliar 

2 Técnicos 
1 Auxiliar 

Lagoa 20.041 
1 Técnico 
1 Auxiliar 

2 Técnicos 
1 Auxiliar 

Mação 9.737  
1 Técnico 
1 Auxiliar 

Monção 30.453 
1 Técnico 
1 Auxiliar 

2 Técnicos 
1 Auxiliar 

Moura 14.261  
1 Técnico 
1 Auxiliar 

S. João da Madeira 29.185 
1 Técnico 
1 Auxiliar 

2 Técnicos 
1 Auxiliar 

Santa Maria da Feira 28.156 
1 Técnico 
1 Auxiliar 

2 Técnicos 
1 Auxiliar 

Santarém 28.202 
1 Técnico 
1 Auxiliar 

2 Técnicos 
1 Auxiliar 

Sernancelhe 11.132  
1 Técnico 
1 Auxiliar 

Tavira 18.051 
1 Técnico 
1 Auxiliar 

2 Técnicos 
1 Auxiliar 

Vila de Rei 9.420  
1 Técnico 
1 Auxiliar 

Vila Real 30.219 
1 Técnico 
1 Auxiliar 

2 Técnicos 
1 Auxiliar 

(1) RH – Recursos Humanos necessários 

 

 

Cenário I - EER propostas - Quadro de recursos humanos por EER 
Escola de Educação Rodoviária localizada 
no Município: 

Universo 
definido para 

a EER 

RH1 para uma visita em 
cada 10 anos 

RH1 para duas visitas em 
cada 10 anos 

Almada 55.567 
1 Técnico 
1 Auxiliar 

4 Técnicos 
2 Auxiliar 

Caldas da Rainha 28.408 
1 Técnico 
1 Auxiliar 

2 Técnicos 
1 Auxiliar 

Évora 23.965 
1 Técnico 
1 Auxiliar 

2 Técnicos 
1 Auxiliar 

Guimarães 29787 
1 Técnico 
1 Auxiliar 

2 Técnicos 
1 Auxiliar 
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Leiria 29.525 
1 Técnico 
1 Auxiliar 

2 Técnicos 
1 Auxiliar 

Santiago do Cacém 13.091  
1 Técnico 
1 Auxiliar 

Seixal 28.597 
1 Técnico 
1 Auxiliar 

2 Técnicos 
1 Auxiliar 

Setúbal 27.881 
1 Técnico 
1 Auxiliar 

1 Técnico 
1 Auxiliar 

V. Nova de Famalicão 29.787 
1 Técnico 
1 Auxiliar 

2 Técnicos 
1 Auxiliar 

Viseu 28.4757 
1 Técnico 
1 Auxiliar 

1 Técnico 
1 Auxiliar 

 

 

Cenário II – Quadro de recursos humanos por EER 
Escola de Educação Rodoviária localizada 
no Município: 

Universo 
definido para 

a EER 

RH1 para uma visita em 
cada 10 anos 

RH1 para duas visitas em 
cada 10 anos 

Albufeira 23.109 
1 Técnico 
1 Auxiliar 

2 Técnicos 
1 Auxiliar 

Alcanena 14.002  
1 Técnico 
1 Auxiliar 

Arouca 29.419 
1 Técnico 
1 Auxiliar 

2 Técnicos 
1 Auxiliar 

Arruda dos Vinhos 26.748 
1 Técnico 
1 Auxiliar 

2 Técnicos 
1 Auxiliar 

Benavente 28.963 
1 Técnico 
1 Auxiliar 

2 Técnicos 
1 Auxiliar 

Boticas 11.944  
1 Técnico 
1 Auxiliar 

Braga 31.547 
1 Técnico 
1 Auxiliar 

2 Técnicos 
1 Auxiliar 

Bragança 13.197  
1 Técnico 
1 Auxiliar 

Cabeceiras de Basto 29.498 
1 Técnico 
1 Auxiliar 

2 Técnicos 
1 Auxiliar 

Castelo Branco 12.319  
1 Técnico 
1 Auxiliar 

Coimbra 26.107 
1 Técnico 
1 Auxiliar 

2 Técnicos 
1 Auxiliar 

Ferreira do Zêzere 11.453  
1 Técnico 
1 Auxiliar 

Guarda 12.688  
1 Técnico 
1 Auxiliar 

Ílhavo 29.437 
1 Técnico 
1 Auxiliar 

2 Técnicos 
1 Auxiliar 

Lagoa 20.041 
1 Técnico 
1 Auxiliar 

2 Técnicos 
1 Auxiliar 

Mação 9.737  
1 Técnico 
1 Auxiliar 

Monção 30.453 
1 Técnico 
1 Auxiliar 

2 Técnicos 
1 Auxiliar 

Moura 14.261  
1 Técnico 
1 Auxiliar 

S. João da Madeira 29.185 
1 Técnico 
1 Auxiliar 

2 Técnicos 
1 Auxiliar 

Santa Maria da Feira 28.156 
1 Técnico 
1 Auxiliar 

2 Técnicos 
1 Auxiliar 

Santarém 28.202 
1 Técnico 
1 Auxiliar 

2 Técnicos 
1 Auxiliar 

Sernancelhe 11.132  
1 Técnico 
1 Auxiliar 

Tavira 18.051 
1 Técnico 
1 Auxiliar 

2 Técnicos 
1 Auxiliar 

Vila de Rei 9.420  
1 Técnico 
1 Auxiliar 

Vila Real 27.016 
1 Técnico 
1 Auxiliar 

2 Técnicos 
1 Auxiliar 
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Cenário II - EER propostas - Quadro de recursos humanos por EER 
Escola de Educação Rodoviária localizada 
no Município: 

Universo 
definido para 

a EER 

RH1 para uma visita em 
cada 10 anos 

RH1 para duas visitas em 
cada 10 anos 

Almada 27.014 
1 Técnico 
1 Auxiliar 

2 Técnicos 
1 Auxiliar 

Amarante 13.183  
1 Técnico 
1 Auxiliar 

Caldas da Rainha 28.775 
1 Técnico 
1 Auxiliar 

2 Técnicos 
1 Auxiliar 

Évora 18.321 
1 Técnico 
1 Auxiliar 

2 Técnicos 
1 Auxiliar 

Figueira da Foz 14.615  
1 Técnico 
1 Auxiliar 

Guimarães 30.835 
1 Técnico 
1 Auxiliar 

2 Técnicos 
1 Auxiliar 

Leiria 29.525 
1 Técnico 
1 Auxiliar 

2 Técnicos 
1 Auxiliar 

Lousã 10.301  
1 Técnico 
1 Auxiliar 

Paredes 13.091  
1 Técnico 
1 Auxiliar 

Portalegre 11.609  
1 Técnico 
1 Auxiliar 

Santiago do Cacém 13.659  
1 Técnico 
1 Auxiliar 

Seixal 28.567 
1 Técnico 
1 Auxiliar 

2 Técnicos 
1 Auxiliar 

Setúbal 15.372  
1 Técnico 
1 Auxiliar 

V. Nova de Famalicão 29.787 
1 Técnico 
1 Auxiliar 

2 Técnicos 
1 Auxiliar 

Viseu 28.405  
1 Técnico 
1 Auxiliar 

 
 


