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Novos sinais demoraram seis anos a
passar da estrada ao "Diário da República"

Já há sinalética na via
pública, mas sem valor
legal. E será preciso
esperar mais uma
década para ver todos
os efeitos do diploma
Em Portugal é comum achar-se que
há um tempo excessivo entre aprovar
uma lei e vê-la aplicada na prática. Mas
o inverso também pode suceder e, em
simultâneo, a realidade antecipar-se à
norma legal: sinais de trânsito desde há
anos colocados naviapúblicativeram fi-
nalmente nesta semana a sua existência

consagrada no "Diário da República".
Tudo começa com a revisão do Código

da Estrada (CE), em setembro de 2013,
que criou novos sinais (alguns deles
mostrados nesta página), os quais, para
terem eficácia legal, teriam de constar
de uma nova versão do Regulamento
de Sinalização de Trânsito (RST). Este

devia ter sido publicado ainda naquele
ano (90 dias após o CE revisto), mas
só nesta terça-feira viu a luz do dia (e
só entrará em vigor em abril de 2020).

Como tal, durante os últimos seis
anos e no semestre vindouro, alguns
dos sinais que entretanto empresas
gestoras de vias (câmaras e concessio-

nárias) foram plantando em bermas e

passeios é como se não existissem. As
autoridades estão impedidas de autuar
uma infração cometida à vista de sinalé-
tica feita sem o devido suporte legal. O
vazio legislativo (do RST) levou mesmo

a que subsistam sinais com grafismo
diferente, de local para local, pois no
seu voluntarismo autarquias e conces-
sionárias fizeram, ou mandaram fazer,
as coisas à sua maneira.

Um dos sinais criados pelo CE de
2013, agora aditado ao RST, é o das
zonas de coexistência (ZC), já parte
da paisagem em ruas de Lisboa e do
Porto (curiosamente, a comparação
dos sinais das duas cidades é um fácil
exercício de "Veja as diferenças", tantas

são elas). Uma ZC é uma "zona da via
pública especialmente concebida para
utilização partilhada por peões, onde

vigoram regras especiais de trânsito
e sinalizada como tal". Quem circula
naqueles pontos sabe, assim, que as

pessoas têm prioridade sobre os carros.
Mas esse entendimento, só feito com
boa vontade, tem riscos: em caso de
acidente o peão não pode invocar a si-

nalética (a menos que o condutor tenha
desrespeitado outros sinais, esses com
valor legal, existentes no mesmo sítio).

Especialistas arrasam moratória
até 2030 para sinais 'fora da lei'

Um ponto do RST agora publicado sus-
cita a crítica de especialistas do sector

(embora com leituras diferentes). É o

que rege a coexistência dos sinais que
obedecem aos novo regulamento com
os que "não estejam conformes" a ele.
Há quem veja na norma apenas a re-
ferência aos sinais previstos pelo RST
de 1998 que são entretanto alterados (o

que acontece em alguns casos); e quem
considere que o articulado se aplica
também aos novos sinais do CE de 2013,
que foram sendo colocados nas vias.

O diploma estabelece que sinais des-
conformes ao RST podem continuar
a ser colocados na via até 1 de janeiro
de 2030, se já estiverem na posse de
câmaras ou concessionárias ou vierem
a ser comprados até abril do próximo
ano. "A medida dá cobertura ao laxismo
existente na área, o que é lamentável",
diz Carlos de Almeida Roque, especialis-
ta em sinalização rodoviária e ex-chefe
da divisão de circulação e segurança da
JAE (Junta Autónoma de Estradas).

Fernando Nunes da Silva, professor
do Instituto Superior Técnico (Lisboa),
afirma que "a moratória de 10 anos
é completamente inconcebível", pois
nesse período "vai continuar a criar-se
a confusão". O especialista em mobi-
lidade e transportes alerta para "um
imbróglio administrativo-legal absolu-
tamente desnecessário".

Já para João Queiroz, presidente da



Associação Estrada Mais Segura, o qua-
dro "cria incerteza na perceção dos utili-
zadores da via pública". Considera que a
moratória ilustra "um dos sete pecados
mortais da segurança rodoviária, a com-
placência". Quanto ao timing do RST,
Queiroz diz que pelo "injustificado e

injustificável atraso na sua publicação",
ele devia ter sido antecedido de "um
pedido de desculpas pela demora".
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