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Quando SEQUER

Segurança, Qualidade
e Eficiência das Rodovias
Para a grande parte dos portugueses, as rodovias servem única e exclusivamente a acessibilidade;
para outros tantos, esta parte do investimento infra-estrutural público é puro reflexo de uma suposta política governamental de “mais betão”. Para combater estas visões reducionistas, o Centro Rodoviário Português e o Instituto das Estradas de Portugal cooperaram na elaboração do Projecto SEQUER (Segurança, Qualidade e Eficiência das Rodovias).

EXPLORAR A MULTIDIMENSIONALIDADE DA RODOVIA
É inquestionável que, hoje, uma estrada é
primariamente construída para permitir,
a partir de uma “origem”, um mais fácil
acesso a determinado(s) destino(s). Por facilidade entende-se aqui, por um lado,
maior rapidez e comodidade – atributos
cada vez mais exigidos pelo utente; por
outro, a possibilidade de trânsito de veículos de maiores exigências funcionais
(volumetria e peso). Assim mesmo, convém recordar que desde há muito a construção de estradas foi igualmente utilizada para servir um conjunto de outras preocupações: da defesa nacional à redução de
tensões sociais (absorção de mão-de-
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-obra excedentária, em períodos de acentuada crise económica – vide, por exemplo, a prática recorrente de Duarte Pacheco, na década de 30).
Até as pessoas medianamente informadas têm a consciência de que a estrada é
vital para o trânsito, não apenas de pessoas, de mercadorias. Exportações e importações são, na Península Ibérica, maioritariamente feitas por estrada (aliás, um
fenómeno de ocorrência transeuropeia).
Tratam-se, efectivamente, de duas dimensões distintas, ou impacte micro e
macroeconómico da rodovia: por um lado, a existência de uma boa rede de eixos
viários principais permite reduzir os encargos associados à movimentação de
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mercadorias. Como os operadores logísticos bem sabem, embora o transporte em
auto-estrada obrigue ao pagamento de
portagens, esse encargo é mais do que
compensado pela poupança adveniente
de menores custo de combustível e desgaste mecânico do material rolante
(pneus, suspensões, etc.), quando se compara o que se verificaria em percursos alternativos (estradas nacionais). Por outro
lado, as estradas operam uma efectiva
abertura do território à implantação de
novas instalações industriais, reduzindo
assim a obrigatoriedade prática de instalar estabelecimentos fabris na vizinhança
próxima dos acessos a uma escassa rede
de eixos rodoviários, como era regra num
passado ainda não muito distante.
Pode, pois, afirmar-se que o primeiro destes citados efeitos de um bom sistema rodoviário é um significativo contributo para o aumento da competitividade dos
agentes económicos. O segundo contribui
para um reordenamento do território, propiciador de uma mais equilibrada distribuição regional do rendimento nacional.
A QUALIDADE DA ESTRADA NA
PERSPECTIVA DO UTENTE
É bem conhecido o facto de que, em sociedades caracterizadas por apreciável poder de compra individual, a fracção do orçamento do agregado familiar dedicada à
alimentação reduz-se, abrindo “espaço”
para outros investimentos (cultura, lazer,
etc.). A rodovia, como determinante sus-
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tentáculo de actividades societais estruturantes, não escapa a esse tipo de condicionamento. Se é verdade que o típico utente
da rodovia espera poder deslocar-se com
rapidez e segurança, também o é que ele,
progressivamente, desenvolve um conceito próprio de qualidade da rodovia,
que vai bem mais além do traçado (ausência de curvas de pequeno raio) ou do
piso (regularidade, aderência, marcação,
etc.) da estrada.
Na perspectiva de muitos utentes, uma
dimensão do conceito de “qualidade” da
rodovia tem a ver com a sinalização de
orientação. Não será, decerto, surpreendente, a constatação dos operadores turísticos – baseada em testemunhos recebidos – de que uma das dificuldades principais com que os turistas estrangeiros se

Nas actuais condições da economia portuguesa, o
empreendimento rodoviário deixou de poder ser visto como estritamente técnico, para necessitar de um
concurso activo, temporalmente oportuno, de distintas categorias de “partes interessadas”.

defrontam em Portugal é a de “encontrar”
o caminho para o destino que seleccionaram. Tampouco será excessivo afirmar
que essa dificuldade é partilhada pelos
autóctones. Porquê?
São diversas as razões subjacentes, mas
algumas delas de fácil identificação. Um
primeiro contributo, não despiciendo,
provém da escassez e da frequente má implantação física da sinalização. O que significa que, na prática, ao concretizar um
percurso, não raro um automobilista é
obrigado a fazer opções (em cruzamentos, variantes, etc.), por inferência e não
como expectável, a partir de informação
objectiva. Em contrapartida, não se pense

que essa dificuldade possa ser facilmente
superada pela simples densificação da informação. O próprio estilo de condução
correntemente praticado pela vasta maioria dos automobilistas, motociclistas e até
camionistas, não se compadece com um
excesso de informação; ou seja, com “poluição visual”.
Assim sendo, impõe-se uma abordagem
metodologicamente criteriosa para selecção da informação a reter e do modo de a
hierarquizar, por forma a servir, tão bem
quanto possível, uma vasta proporção
dos utentes do sistema rodoviário. Quando este era de reduzida dimensão linear,
como acontecia há 30 anos, bastava um

técnico conhecedor e experiente para, em
termos casuísticos, determinar o teor da
informação a implantar ao longo de uma
nova rodovia. Hoje, não é assim! Um simples exemplo permite ilustrar as dificuldades existentes: como estabelecer uma
sinalização de orientação que permita
distribuir o tráfego por vias alternativas,
de perfil similar, servindo o mesmo destino final, sem incorrer no risco de desorientar o motorista?
Não se trata de uma questão estritamente
técnica, do foro rodoviário. Para responder a este tipo de dificuldades práticas é
preciso, também, conhecer o processo
cognitivo do condutor médio: que quantidade e tipo de informação é esse condutor capaz de absorver no limitado intervalo de tempo em que a informação permanece no seu campo visual, por forma a
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inicial), com uma contrapartida de mais
frequente reposição do piso nas condições
médias contratualmente estabelecidas. Isto significa que é mais eficiente deixar à
concessionária a decisão sobre quando e
como recuperar revestimentos, em troca
de uma garantia, verificável, de que um
determinado padrão de “qualidade” é,
persistentemente, mantido. Por outras palavras, a economicidade da exploração do
sistema rodoviário não é exclusivo da administração, devendo, para o efeito, ser tidos e ouvidos os operadores.

As estradas portuguesas sofrem da escassez e da
frequente má implantação física da sinalização.

poder tomar a decisão requerida, em condições de segurança e de não perturbação
da fluidez do tráfego?
MAS A QUALIDADE TEM CUSTOS!
Não basta exigir qualidade. É preciso ter
em consideração o encargo que advirá para o utente, ou para o cidadão (quando os
custos incorridos são cobertos pela fiscalidade geral), da acrescida qualidade introduzida. Um exemplo: a qualidade percebida do piso da estrada. É evidente que,
para o utente, quanto mais suave o rolar
da viatura, mais confortável é a viagem.
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Já a administração rodoviária não será tão
sensível a esse anseio por conforto; preocupar-se-á, sobretudo, em garantir que as
características construtivas da estrada assegurem um determinado nível de uniformidade do piso, ao longo de um período de exploração consignado. Provavelmente, para salvaguardar um possível
desgaste mais acentuado do que o projectado (crescimento inesperado do tráfego
médio, por exemplo), a autoridade rodoviária optará por exigir, ao construtor,
uma maior espessura inicial do revestimento betuminoso (ou outro) utilizado.
O que, naturalmente, implica um maior
investimento inicial.
Em contrapartida, designadamente no caso de uma rodovia explorada em regime
de concessão, a empresa concessionária
possivelmente preferiria, por razões económicas, trabalhar à partida com revestimentos de menor espessura (menor custo
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O PROPÓSITO DO PROJECTO SEQUER
As razões expostas, ainda que sumárias e
incompletas, serão porventura suficientes para se compreender que, nas actuais
condições de exigência da economia portuguesa e de expectativas dos utentes das
rodovias nacionais, o empreendimento
rodoviário deixou de poder ser visto como estritamente técnico, para necessitar
de um concurso activo, temporalmente
oportuno, de distintas categorias de “partes interessadas”. Conforme se vislumbra
no que se apontou, o cidadão motorizado, as empresas transformadoras, os sectores primário e de serviços, as concessionárias de auto-estradas, conjuntamente
com projectistas, empreiteiros de obras
públicas e a administração rodoviária devem ter a possibilidade de contribuir, ainda que em regime de distribuição não
equitativa de responsabilidades e direitos, para que cada empreendimento rodoviário bem sirva os interesses (económicos, profissionais, lúdicos, etc.) da sociedade portuguesa.
Ainda que modestamente, o projecto SEQUER procurou responder a essa necessidade colectiva, trazendo para um diálogo concertado uma vasta representação
de interesses. Nesse sentido constitui,
também, um processo de aprendizagem.
O futuro mostrará até onde se consegue
chegar, nessa via decerto frutuosa.
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