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PREÂMBULO DO AUTOR 
 
 
Ao longo dos anos em que tive responsabilidades na área da sinalização, como Chefe da Divisão de 
Circulação e Segurança da Junta Autónoma de Estradas (JAE), procurei que a Divisão contribuísse para a 
alteração do panorama da normalização e da legislação nesta área no nosso País. O objectivo delineado foi 
a construção de um edifício normativo homogéneo e coerente com a legislação, suficientemente completo 
que permitisse conter os casos tipificáveis, restringindo, tanto quanto possível, as situações de interpretação 
individual das regras, criando, como tal, condições para uma real melhoria da segurança rodoviária no nosso 
País. 
 
Nesta perspectiva foram desenvolvidos vários trabalhos, começando pelas fundações que se pretenderam 
sólidas (a uniformidade – aspectos normativos e legais), passando pela estrutura (a homogeneidade – 
aspectos normativos e legais) e culminando na cobertura (manuais de sinalização). Os trabalhos 
desenvolvidos traduziram-se, entre outros: 
 
• na “Norma de Sinalização Vertical” que contém a normalização gráfica e dimensional da sinalização 

vertical, tendo promovido a uniformidade a nível nacional neste âmbito, fundamentalmente pelo 
acolhimento que teve no Regulamento de Sinalização do Trânsito (RST); 

• nos “Abecedários e Numerários Tipo – Fontes para Autocad”, que permitiram a uniformidade das 
inscrições em sinalização vertical;  

• na “Norma de Sinalização Turística”, elaborada na sequência do acolhimento no RST dos conceitos 
das “Disposições Normativas de Sinalização Turística” e de “Os Itinerários Turísticos e a sua 
Sinalização Rodoviária”; 

• nas “Disposições Normativas de Delineadores”; 
• no “Manual de Sinalização Temporária”; 
• e, ainda, em propostas várias relativas à revisão da Norma de Sinalização Vertical de Orientação da 

JAE, nomeadamente na proposta de um sistema informativo coerente com as disposições legais do 
RST. 

 
Seguindo de certo modo esta lógica, o Plano Nacional de Prevenção Rodoviária prevê a elaboração de um 
Manual de Sinalização, de índole geral, que encontra enquadramento nas intervenções – incluídas no 
Programa de Acções 2003/2005 –  de uniformização da sinalização em plena via e em intersecções.  
 
O presente Manual, de iniciativa da PRP, procura cobrir, essencialmente, a rede viária urbana, embora 
estabeleça a interface com a restante rede, seguindo a lógica enunciada.  
 
Este Manual constitui apenas um princípio. Terá de se ampliar e melhorar, não só em consonância com a 
realidade evolutiva que é a nossa sociedade, como fundamentalmente em resultado da prática da sua 
utilização. Esse é um compromisso assumido desde já, pois de outro modo, a sua utilidade tenderá a 
esgotar-se rapidamente. 
 
Por último, agradeço os incentivos e colaboração recebidos ao longo deste processo. 
 
Aos meus alunos, dos vários cursos em que participei como docente, pelos “gatos” que foram encontrando 
nas folhas que lhes disponibilizei. 
 
À Prevenção Rodoviária Portuguesa, particularmente ao Eng.º José Miguel Trigoso, pela amizade e 
confiança demonstrada, à qual espero ter correspondido. 
 
Ao Eng.º João Lourenço Cardoso, pela amizade, disponibilidade e preciosa ajuda na revisão e 
completamento de documentos que serviram de base ao desenvolvimento deste manual. 
 
À minha Família, por tudo. 
 
 
 
Lisboa, Março de 2005 
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NOTA DE APRESENTAÇÃO 
 

 

 

 

Em Portugal a sinistralidade rodoviária no interior das localidades é particularmente grave.  

 

Por isso, o Plano Nacional de Prevenção Rodoviária apresenta como objectivos intermédios a 

atingir em 2010, uma maior redução da sinistralidade rodoviária, dentro das localidades, do que a 

que se propõe para a generalidade dos acidentes.  

 

No entanto, aquilo que podemos constatar até finais de 2004 é que, embora a globalidade dos 

objectivos de redução de mortos e feridos em acidentes de viação esteja a ser claramente 

atingida, a redução verificada no interior das localidades é inferior à verificada fora das 

localidades.  

 

Assim, a PRP decidiu avançar com um conjunto de acções especialmente dirigidas à redução da 

sinistralidade no interior das localidades, de entre as quais se considera dever destacar este 

"Manual de Boas Práticas em Sinalização Urbana". 

 

Estamos convictos de que este documento constitui um contributo de grande valor para os 

técnicos que, nas Autarquias, nos Gabinetes de Projectos, nas Universidades e nas Empresas de 

Construção, têm a responsabilidade de lidar com o projecto, a construção e a conservação das 

vias urbanas e da sua sinalização, tendo como parâmetro fundamental a segurança que deve ser 

proporcionada a todos os tipos de utente.  

 

 
 

PREVENÇÃO RODOVIÁRIA PORTUGUESA  
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MANUAL DE BOAS PRÁTICAS EM SINALIZAÇÃO URBANA 

 
 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
A sinalização tem como função regular o trânsito, indicando aos utentes da via pública 1 a for-
ma correcta e segura como esta deve ser utilizada. 
 
A legibilidade de uma via pública pode ser definida como a propriedade que essa via e a sua 
envolvente, têm de transmitir aos utentes, pelo conjunto dos seus elementos, uma imagem 
correcta, fácil e rapidamente compreensível, da sua natureza, do seu tipo de utilização, dos 
movimentos prováveis, ou possíveis, dos outros utentes e do comportamento que se deve 
adoptar quando nela se circula. 
 
Uma boa legibilidade permite uma boa adaptação do comportamento geral dos utentes às 
condições prevalecentes, nomeadamente em termos de velocidade, e uma adequada anteci-
pação de acontecimentos na própria via, limitando assim o risco de acidentes. 
 
A sinalização pode contribuir para a legibilidade da via, embora não seja, por si só, suficiente 
para a garantir. Para que a sinalização possa contribuir eficazmente para a legibilidade da via 
em zona urbana ela deve, antes do mais, ser adequada ao nível hierárquico da via urbana 
em que está colocada e coerente com o ambiente respectivo.  
 
A rede viária urbana divide-se em rede primária e rede secundária, ou rede secundária de 
arruamentos.  
 
Neste manual consideram-se incluídos na rede primária: 
 

• as estradas urbanas (vias colectoras/arteriais ou vias urbanas de nível 1) de faixa de 
rodagem única ou com dupla faixa de rodagem (vias rápidas), que são as vias de 
penetração e circulares da malha urbana, com velocidades máximas permitidas para 
veículos ligeiros de passageiros de 90 km/h, regime semelhante ao das vias fora das 
localidades (ou das restantes vias públicas), com eventuais restrições quanto à velo-
cidade máxima 2. O estacionamento não deve ser permitido ao longo destas vias; 

• os arruamentos principais (vias distribuidoras principais ou vias urbanas de nível 2), 
que são as avenidas e arruamentos estruturantes do sistema urbano,  com velocida-
des máximas permitidas para veículos ligeiros de passageiros de 50 km/h (regime 
dentro das localidades). O estacionamento paralelo ao eixo da via pode ser permitido 
desde que suficientemente afastado dos cruzamentos; 

                                                 
1 Via pública será referida geralmente como via daqui para a frente, enquanto via de trânsito (de acordo com a 
designação do RST) será sempre designada como tal. 
2 Neste nível hierárquico incluem-se também, normalmente, as auto-estradas urbanas. Como o regime de circula-
ção das auto-estradas é estabelecido por sinalização, sendo o mesmo quer a auto-estrada seja urbana ou rural, e 
como não existem em Portugal situações claramente diferenciadas destes dois tipos de auto-estradas, não foram 
consideradas nesta hierarquização. Ver parágrafo 3.2.3 (definição dos regimes de circulação) e Quadro 3.5. 
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Consideram-se incluídos na rede secundária de arruamentos (vias locais): 
 

• as vias distribuidoras locais (vias urbanas de nível 3), que são arruamentos com fun-
ções colectoras e distribuidoras com velocidades máximas permitidas para veículos 
ligeiros de passageiros de 50 km/h (regime dentro das localidades). O estacionamen-
to realiza-se quer paralelamente (longitudinal) quer perpendicular ou obliquamente ao 
eixo da via (em espinha), respeitando as distâncias mínimas às intersecções impos-
tas pelo RST. 

• as vias de acesso local (vias urbanas de nível 4), que correspondem aos arruamen-
tos de zona residencial com funções de acessibilidade, com velocidades máximas 
permitidas para veículos ligeiros de passageiros igual ou inferior a 50 km/h (regime 
dentro das localidades), com eventuais restrições quanto à velocidade máxima (even-
tualmente 30 km/h). O estacionamento pode realizar-se quer paralelamente (longitu-
dinal) quer perpendicular ou obliquamente ao eixo da via (em espinha), respeitando 
as distâncias mínimas às intersecções impostas pelo RST. 
A sinalização das vias deste nível hierárquico deve ser reduzida ao mínimo indispen-
sável, nomeadamente ao nível da marcação rodoviária, procurando a partilha da rua 
pelos vários utentes baseada numa velocidade de circulação automóvel muito baixa. 

 
Neste manual a designação “fora das localidades” corresponde também às estradas urbanas 
(vias de nível 1), por ser genericamente este o regime de circulação prevalecente nestas vias, 
enquanto que a designação “dentro das localidades” se reporta sempre aos arruamentos 
urbanos (vias de nível 2 a 4). 
 
 
 
2. OS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA SINALIZAÇÃO 
 
A sinalização do trânsito compreende, de acordo com o Regulamento de Sinalização do 
Trânsito [1]: 

 
a) Sinais Verticais; 
b) Marcas Rodoviárias; 
c) Sinais Luminosos; 
d) Sinalização Temporária; 
e) Sinais dos agentes reguladores do trânsito; 
f) Sinais dos condutores. 
 

A sinalização para ajudar o condutor e para que as indicações que transmite sejam respeita-
das, deve ser ela mesma respeitável, sendo compreensível e credível, isto é adequada à 
situação e coerente com o ambiente em que se integra. 
 
Deve favorecer a legibilidade da via e ser atempada, fornecendo ao condutor todas as infor-
mações de que necessita, no momento em que são necessárias e no seu campo de observa-
ção. 
 
Para tanto deve ser bem concebida, o que só pode ser conseguido mediante o trabalho de 
especialistas baseado em normativos sólidos, devendo ainda ser correctamente colocada e 
conservada. 
 
Uma sinalização bem concebida deve: 
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- ser uniforme, o que é condição necessária à sua compreensão por  todos; 

-  ser  homogénea, permitindo  ao  condutor apreender  imediatamente o contexto em que 
se insere, a sua situação e ainda tratar a informação nas melhores condições de segu-
rança possíveis; 

- ser simples, facilitando o trabalho do condutor; 

- garantir a continuidade da informação transmitida, quando se trata de sinalização de 
orientação; 

- ser coerente com a prática e com as regras de circulação [2]. 
 
 
A uniformidade resulta da exclusiva utilização de sinais regulamentares, o que implica a 
normalização dimensional e gráfica dos mesmos.  
 
Os condutores aprendem, ou deveriam aprender, uma linguagem única quando preparam o 
seu exame de condução, a qual corresponde a um código cujas mensagens devem ser trans-
mitidas pela sinalização instalada. 
 
Para se conseguir uma adequada leitura, tanto a sinalização vertical como a horizontal (mar-
cação rodoviária) devem ser perfeitamente normalizadas. O seu estudo é feito tendo em con-
sideração aspectos relacionados com a visibilidade, a legibilidade (do sinal ou da marca), a 
sua percepção e compreensão pelos utentes (ergonomia), a qualidade dos grafismos, etc. 
 
 
A homogeneidade corresponde a que em condições idênticas o condutor encontre sinais 
com a mesma valência e dimensão, colocados segundo as mesmas regras. 
 
O impacte sobre a segurança dos defeitos de homogeneidade pode dar-se de três modos: 
 

- de um modo imediato, com o risco agravado de confusão entre mensagens, podendo 
resultar numa manobra perigosa; 

-  a longo prazo, pela perda de confiança do utente, contribuindo para o desrespeito que a 
falta de homogeneidade da sinalização provoca, levando, em última análise, à inutilida-
de prática da sinalização; 

- e ainda por dificuldades no ensino  da condução, não podendo explicar-se e justificar-se 
convenientemente determinadas disposições, face a exemplos contraditórios evidentes. 
 

Este impacte pode ser muito grande: curvas horizontais sinalizadas de modo igual mas com 
características geométricas muito distintas; critérios distintos utilizados na definição de zonas 
com possibilidade de ultrapassagem ao longo de um mesmo itinerário; intersecções de nível 
e desniveladas sinalizadas de modo idêntico, nomeadamente ao nível da sinalização do sis-
tema informativo (ver parágrafo 3.6); intersecções do mesmo tipo sinalizadas de modos dis-
tintos; sinalização de perigo colocada a distâncias não regulamentares ou inadaptadas às 
velocidades de circulação; sinalização de regulamentação inadequada ou ausente; arruamen-
tos urbanos com lancis sobrelevados e guias; etc. 
 
Há aqui um grande campo de intervenção nas vias urbanas e, que compreende designada-
mente os critérios de utilização e de colocação (transversal, vertical e longitudinal) dos sinais 
verticais, o interrelacionamento destes com as marcas rodoviárias, a sinalização de intersec-
ções segundo um critério único, a correcta utilização das marcas rodoviárias e de dispositivos 
retrorreflectores complementares, nomeadamente em intersecções de nível e desniveladas. 
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A simplicidade obtém-se evitando uma superabundância de sinais, que aumenta o tempo de 
percepção e de compreensão das mensagens e fatiga o utente, o qual tende a negligenciar 
as indicações dadas, ou não tem mesmo possibilidade de as ler, compreender e memorizar. 
 
A inobservância deste princípio básico conduz inevitavelmente a uma inflação de elementos 
de ajuda à condução, o que leva à sua desvalorização. 
 
A utilização de sinais que definem um regime de circulação, como os de identificação de loca-
lidades, é um factor de simplicidade da sinalização, uma vez que os mesmos contêm todo um 
conjunto de proibições e obrigações relacionados com o respectivo regime, tornando-se des-
necessária, como tal, a utilização dos sinais correspondentes na sinalização vertical em sec-
ção corrente (ver parágrafo 3.2.3). 
 
O exemplo da Figura 2.1 ilustra uma situação com três soluções, a primeira não evidente, a 
segunda com sinalização excessiva e a terceira correcta, por simples e eficaz. 
 

 
Figura 2.1 

 
Outro exemplo é o da simplicidade das mensagens a reter em sinalização de orientação, de 
modo a facilitar a leitura dos painéis. Assim é que se devem usar abreviaturas sempre que 
possível, que devem ser sempre as mesmas para os mesmos destinos (por exemplo, não 
abreviar o mesmo destino de dois modos diferentes: Praça Marquês de Pombal – 1. "Mar-
quês Pombal" 2. "Pr. Mq. de Pombal") e evitar designações muito longas que, eventualmente, 
não trazem valor acrescentado à mensagem em si (exemplo: "Hospital Amadora/Sintra" - em 
vez de "hospital", antecedida do símbolo correspondente). 
 
A simplicidade da sinalização aplicada pode ser assegurada, em boa parte, intervindo no 
âmbito da homogeneidade, na medida em que este valor seja seguido no estabelecimento de 
esquemas de sinalização para situações tipificadas (intersecções, curvas, etc.). 
 
 
A continuidade dos destinos assinalados ao longo da rede deve ser assegurada, para evitar 
a existência de dúvidas e hesitações que possam resultar em manobras perigosas. 
 
Este princípio aplica-se unicamente à sinalização de orientação, conforme já referido. Um 
destino indicado numa intersecção, não pode aparecer ou desaparecer em função do espaço 
disponível nos sinais das intersecções contíguas, mas sim de um critério de continuidade 
bem definido, o qual deve ser estabelecido de molde a que um destino que surja num sinal de 
uma intersecção apareça em todas as restantes até que o mesmo seja atingido. 
 
A reformulação dos destinos da sinalização de orientação com base num critério único, de 
modo a assegurar a continuidade da informação, é uma outra área de intervenção fundamen-
tal. 
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Um último aspecto diz respeito à coerência da sinalização com a prática corrente e com as 
regras da circulação, o que também tem a ver com a sua credibilidade. 
 
Um exemplo ilustra esta situação: em intersecções de nível, as vias de espera para viragem à 
esquerda na via principal têm, desde há longos anos no nosso País, uma condição STOP, 
quase sempre desadequada, normalmente materializada por marcação ou por um sinal colo-
cado do lado esquerdo da via. 
 
Na verdade, da utilização, essa indiscutível, da condição STOP para quem, proveniente da 
via secundária vira à esquerda para a via principal, em conjugação com a anterior, resulta 
uma situação confusa em termos de prioridade entre estas duas correntes de tráfego, aca-
bando por prevalecer a regra geral de prioridade à direita. 
 
Assim é que a utilização da marca de cedência de passagem naquela situação é mais ade-
quada à relação de prioridade que deve ser estabelecida entre a via principal e a secundária, 
e mais consentânea com a necessária fluidez do tráfego e com a prática corrente, por correc-
ta. 
 
Em boa verdade esta utilização do símbolo triangular de cedência de passagem só deve ser 
realizada em complemento da sinalização vertical correspondente, pelo que esta será uma 
primeira etapa de adaptação à inexistência de sinalização de cedência de passagem para 
esta viragem. As regras gerais de prioridade prevalecem então e toda a sinalização ficará 
coerente com a prática corrente. 
 
Um exemplo de não coerência com as regras é a utilização de setas de desvio tipo 1 (marca 
M16 – ver parágrafo 4.5) na zona final de vias de aceleração, nomeadamente em auto-
estradas. De acordo com o CE o condutor que pretende entrar na auto-estrada deve utilizar a 
via de aceleração, “regulando a sua velocidade por forma a tomar a via de trânsito3 adjacente 
sem perigo ou embaraço para os veículos que nela transitam”. Ou seja o próprio Código 
estabelece a regra de conduta, a qual por adequada, não deve ser alterada para “a conve-
niência de passar para a via de trânsito que elas apontam”, com a colocação de setas de 
desvio. 
 
 
 
3. SINALIZAÇÃO VERTICAL 
 
 
3.1. Introdução 
 
O sistema de sinalização vertical compreende, de acordo com o Regulamento de Sinalização 
do Trânsito (RST): 
 
• Sinais de perigo 
 
• Sinais de regulamentação: 

a) Sinais de cedência de passagem; 
b) Sinais de proibição; 
c) Sinais de obrigação; 
d) Sinais de prescrição específica: 

1 – Sinais de selecção de vias; 

                                                 
3 De acordo com o RST. A designação técnica correcta é via de tráfego (Vocabulário Estradas e Aeródromos). 
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2 – Sinais de afectação de vias; 
3 – Sinais de zona. 
 

• Sinais de indicação: 

a) Sinais de informação; 
b) Sinais de pré-sinalização; 
c) Sinais de direcção; 
d) Sinais de confirmação; 
e) Sinais de identificação de localidades; 
f) Sinais complementares; 
g) Painéis adicionais. 

 
• Sinalização de mensagem variável; 
 
• Sinalização turístico cultural. 
 
Destes itens só não será abordada a sinalização de mensagem variável. 
 
 
3.2. Características dimensionais 
 
3.2.1. A Norma de Sinalização Vertical 
 
A Norma de Sinalização Vertical em suporte informático (página da Internet da EP – Fig. 3.1), 
cuja preparação se iniciou em 1995 [3], contém: 

-  Os desenhos exactos (Fig. 3.2) em ficheiros DWG e DXF de todos os sinais e simbologia 
de informação - Quadro XXI anexo ao RST - contidos na NSV, permitindo a sua utiliza-
ção em projecto, nomeadamente de painéis de sinalização, e em corte das telas para o 
fabrico de sinais, além de um texto elucidativo sobre a sua aplicação que inclui as folhas 
de dimensionamento da norma em papel (Fig. 3.3); 

- Os mesmos desenhos mas realizados de modo simplificado permitindo a sua utilização 
em projecto de sinalização às escalas normalmente utilizadas para o efeito (Fig. 3.4); 

-  Uma fonte para AutoCad elaborada com base nos desenhos em ficheiro DWG dos abe-
cedários e numerários tipo definidos no RST (Quadros XVII e XVIII, anexos ao RST) - 
Fig. 3.5. 

 

  
Figura 3.1 – Página de entrada na NSV (EP) 
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             Figura 3.2 – Desenho exacto              Figura 3.3 – Norma em papel 
 
Esta norma tem cobertura legal no RST nos seguintes termos: “No fabrico dos sinais de trân-
sito deve ser respeitado o grafismo dos caracteres, símbolos e pictogramas, bem como os 
pormenores de dimensionamento constantes das normas relativas ao desenho dos sinais 
aprovadas pela Direcção Geral de Viação, sob proposta da Junta Autónoma de Estradas”; 
“estas normas podem estar contidas em suporte informático” – (n.os 2 e 3 do artigo 5.º do 
RST).  
 
Em Julho de 2003 a NSV foi colocada na Internet pelo IEP, mantendo-se na página do orga-
nismo que lhe sucedeu (EP – EPE), estando a fonte para Autocad em actualização para as 
versões mais recentes deste programa e do Windows. 
 

  
Figura 3.4 – Exemplo de desenhos simplificados 

 

 
Figura 3.5 – Máscara de instalação das fontes JAE  
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3.2.2. Caracteres 
 
Os caracteres utilizados na sinalização vertical são os dos abecedários seguintes: 

 
a) Tipo 1a - negativo, a utilizar sobre fundo de cor azul, verde, laranja, castanha, cin-

zenta ou vermelha; 
b) Tipo 2a - positivo, a utilizar sobre fundo de cor branca ou amarela 

 
e dos numerários seguintes: 

 
a) Tipo 1 - negativo, a utilizar com o abecedário Tipo 1a; 
b) Tipo 2 - positivo, a utilizar com o abecedário Tipo 2a; 
c) Tipo 3 - negativo e positivo, a utilizar com critérios idênticos aos dos abecedários 

negativo e positivo, respectivamente. 
 
Como se pode verificar na Figura 3.6, no programa incluído na NSV as fontes abrangem os 
abecedários e numerários (Tipo 1a e Tipo 2a) estando o numerário Tipo 3 assinalado como 
fonte Tipo 3 (negativa e positiva). 
 
A fonte Tipo 3 é utilizada na numeração dos nós (intersecções desniveladas), na identificação 
das estradas, nos marcos hectométricos e nos sinais de aproximação de saída (ver Figuras 
3.9, 3.10, Anexo 1 e RST). As fontes Tipo 1a e 2a são usadas nos restantes casos.  
 

 
Figura 3.6 – Fontes tipo para sinalização (JAE) 

 
Nas inscrições deve ser utilizado o abecedário minúsculo com as seguintes excepções: 
 

a) A primeira letra das palavras que compõem o nome de localidades e nomes próprios 
deve ser maiúscula; 

b) Nas palavras que representem perigo eminente, nomeadamente, “perigo”, “atenção”, 
“neve”, “nevoeiro”, “gelo”, “acidente”, bem como na indicação dos quatro pontos car-
deais principais e ainda dos destinos regionais (ver parágrafo 3.6), todas as letras 
devem ser maiúsculas [1]. 

 
3.2.3. Critérios de escolha das características dimensionais 
  
Cada espécie de sinais pode ter mais de um tipo de dimensões, de acordo com os quadros I 
a XVI do RST, não devendo ser considerada a orla exterior para efeitos da dimensão indica-
da para o sinal [1]. 
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Os sinais normalmente designados como “de código” (constituídos por uma só placa) podem 
tomar quatro dimensões nominais: grande (115 cm), normal de 90 cm, normal de 70 cm e 
reduzida (60 cm). A dimensão nominal corresponde, com excepção dos sinais B3 e B4, em 
forma de losango, à largura ocupada pelo sinal, sem considerar a orla exterior. 
 
O dimensionamento dos sinais que são constituídos por painéis resulta da dimensão dos 
caracteres utilizados, que é, por sua vez, função da velocidade máxima permitida, ou seja, do 
regime de circulação4 prevalecente, do número de inscrições e da colocação vertical dos 
sinais, de acordo com o Quadro 3.1 [1]. 
 
Como se vê pela observação deste quadro, tendo em conta a definição da hierarquia viária 
urbana apresentada na Introdução, somente as suas duas últimas linhas são relevantes para 
a sinalização urbana. 
 
 

                           
                         N1         H25                H24       N2                H39       H38 

Figura 3.7 – Sinais que definem regimes de circulação  
                                                 
4 Convém esclarecer o que se entende por regime de circulação, de modo a melhor se compreender os 
critérios adoptados na escolha da dimensão dos sinais, traduzido nos intervalos de velocidades do Quadro 
3.1. 
 
O Código da Estrada (CE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 114/94, de 3 de Maio, revisto e republicado pelos 
Decretos-Lei n.º 2/98, de 3 de Janeiro e n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro, alterado pela Lei n.º 20/2002, de 
21 de Agosto e revisto e republicado pelo Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro) contém conjuntos de 
regras especialmente previstas para o trânsito em determinado tipo de vias (auto-estradas e vias reservadas 
a automóveis e motociclos) e para vigorar dentro e fora das localidades, a que correspondem diferentes 
regimes de circulação. 
 
Neste conjunto de regras, que surgem enunciadas em múltiplos artigos do CE, destacam-se as referentes 
aos limites gerais de velocidade instantânea (definidos no quadro do seu artigo 27.º), em vigor para automó-
veis ligeiros de passageiros dentro e fora das localidades e para os vários tipos de infra-estrutura, e que se 
podem assim resumir: 
 

•  Dentro das localidades.................................................................. 50 km/h; 
•  Vias reservadas a automóveis e motociclos................................ 100 km/h; 
•  Auto-estradas............................................................................... 120 km/h; 
•  Fora das localidades (restantes vias públicas).............................. 90 km/h. 

 
Conforme mencionado na Introdução, as estradas urbanas têm um regime semelhante ao das vias fora das 
localidades, podendo existir restrições quanto à velocidade máxima, aliás como se depreende da designa-
ção “restantes vias públicas”. 
 
O regime de circulação, numa determinada secção de via pública é definido pelo sinal vertical mais próximo a 
montante dessa secção, de entre um dos seguintes (ver Fig. 3.7): 
 

•  Dentro das localidades.......................................  N1 – Início de localidade; 
•  Vias reservadas a automóveis e motociclos......  H25 – Via reservada a automóveis e motociclos; 
•  Auto-estradas.....................................................  H24 – Auto-estrada; 
•  Fora das localidades..........................................  N2 – Fim de localidade; 

H39 – Fim de via reservada a automóveis e moto-
ciclos; 
H 38 – Fim de auto-estrada. 
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Quadro 3.1 
Alturas de letra em função da velocidade e do número de inscrições 

 

Altura da letra maiúscula H (cm) 
 
 
 

Velocidades Pórtico Painel lateral Pórtico Painel lateral 

110 km/h - 130 km/h 
(Auto-estradas) 

43 40 50 43 

90 km/h - 110 km/h 
(Vias Reservadas)  

35 30 43 35 

60 km/h - 90 km/h 
(Restantes estradas5) 

28,5 25 30 28,5 

20 14 28,5 20 40 km/h - 60 km/h 
(Restantes estradas e arruamentos 

urbanos)  Até quatro inscrições por painel, ou 
conjunto de painéis quando coloca-

dos sobre a via6 

Cinco inscrições ou mais por painel, 
ou conjunto de painéis quando colo-

cados sobre a via6 
 

Legenda: 
 H – altura da letra maiúscula. 
 H = 1.4xh, em que h é a altura da letra minúscula correspondente.  
 
NOTA -  Para setas direccionais em intersecções de nível e, ainda, para pré-avisos reduzidos, considera-se unicamente H=20 

cm e H=14 cm para velocidade maior ou igual a 60 km/h e velocidade menor que 60 km/h, respectivamente, face ao 
número máximo de mensagens por sinal (duas). 
 

O dimensionamento dos sinais constituídos por painéis depende ainda das dimensões das 
orlas e da composição do sinal que por sua vez depende dos grafismos (setas, símbolos e 
sinais incluídos no painel), dos afastamentos entre inscrições e destas às orlas e grafismos e, 
ainda, entre bordos nos sinais compostos por mais de um painel, de acordo com as regras 
definidas no RST (quadro XVI) e no Anexo 1 [4]. Nas figuras deste anexo procurou-se actua-
lizar a informação dada pela Norma de Sinalização Vertical da JAE (NSVO) [5] bem como 
completá-la, nomeadamente no que respeita aos sinais de selecção lateral e aos sinais de 
pré-aviso gráfico de rotundas.  
 
A altura de cada painel pode estar ainda condicionada pela altura das réguas (habitualmente 
perfis extrudidos de alumínio ou de plástico, de 17,5 cm de altura) de que normalmente são 
formados.  
 
A composição de um painel resulta da aplicação de critérios de legibilidade e de estética 
associados, sempre que possível, a aspectos económicos, uma vez que importa garantir as 
condições de leitura do sinal e das mensagens escritas e simbólicas do mesmo, para a menor 
área possível de painel [5]. 
 
A composição do sinal, mesmo que sejam respeitadas todas as regras de espaçamentos, 
deverá sempre ser analisada no seu todo, de modo a que o produto final não suscite dúvidas 
de interpretação ao condutor, especialmente no que respeita à associação que se pretende 
conseguir entre os destinos e as direcções a tomar para lhes aceder [5]. 
 
Também nos sinais de selecção de vias deverá, por esta razão, e porque a associação a 
cada via de trânsito é especialmente importante, compor-se o sinal de modo a que os desti-
nos fiquem perfeitamente aglutinados por via de trânsito ou, se for o caso, pelas várias vias a 
que respeitam. Daí o recurso a uma barra horizontal que associa todas as inscrições acima 
                                                 
5 Nas “restantes estradas”, incluem-se estradas interurbanas e urbanas.  
6 Estão neste caso o conjunto I2e+I2f, no caso do pré-aviso gráfico, e o conjunto E1+E1 ou E1+ E2, no caso do 
sinal de selecção de vias. De notar que estes sinais são constituídos por um só painel, quando colocados lateral-
mente. Os valores a cinzento neste quadro e nos seguintes, referem-se a regimes de circulação não correntes em 
sinalização urbana.  
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dela, a duas ou mais setas verticais que apontam o eixo das vias de trânsito, nos sinais colo-
cados em pórtico. 
 
Nos sinais de pré-sinalização e de selecção de vias, a indicação de um destino, associado a 
uma estrada da rede nacional ou da rede municipal, deve estar sempre associada à indica-
ção do número da estrada que serve o destino e deve ser inscrito entre parêntesis, quando 
o acesso ao mesmo não for directo. Neste último caso também o destino e distância corres-
pondente devem estar entre parêntesis, nos sinais de confirmação (estradas da rede nacio-
nal).  
 
O posicionamento relativo do número da estrada e dos destinos deverá respeitar sempre que 
possível e de cima para baixo, a indicação do número da estrada e o destino que lhe está 
associado. Razões de economia e estética poderão levar a admitir o posicionamento lateral 
do número da estrada em relação ao destino (ver Fig. 3.9). 
 
Os símbolos surgem normalmente associados a mensagens escritas. Podem contudo res-
peitar a várias mensagens escritas, as quais devem surgir inscritas por linhas, normalmente 
não mais de duas. Neste caso, o símbolo, quando colocado lateralmente, deve ficar associa-
do às várias linhas a que respeita. Quando colocado sobre as mensagens deve, se possível, 
centrar-se em relação às mesmas. Fora das localidades os símbolos não devem ser associa-
dos a destinos sobre o itinerário. 
 
Os símbolos devem preceder a mensagem escrita, o que significa que o seu posicionamento 
lateral deverá ser à esquerda da mensagem, exceptuando-se os sinais de direcção. Nas 
setas de direcção, J1 e J2, o símbolo deve situar-se sempre no lado oposto à da ponta da 
seta e nos sinais de indicação de âmbito urbano, J3, junto à seta (Fig. 3.8). 
 

       J2                 J3a 

Figura 3.8 – Sinais de direcção com símbolos 
 
Na Figura 3.9, da página seguinte, são apresentados exemplos de composição e dimensio-
namento destes sinais, para o escalão de velocidades 60-90 km/h (todos os sinais com 
excepção do pré-aviso gráfico de rotunda, a que corresponde o escalão 40-60 km/h). 
 
A escolha da localização do painel (colocação longitudinal – vide parágrafo 3.5.4) deverá 
não só respeitar a eventual indicação de distância que contém, como ter em conta também 
se o traçado da estrada lhe confere a visibilidade para a qual foi concebido, a qual pode ser 
calculada pelas seguintes expressões: 
 

D (m) = H (cm) x 6 e D (m) = H (cm) x 4.8 
 
do “Special Report on Transportation in an Aging Society” do Transportation Research Board, 
que permitem calcular a distância de legibilidade reportada à altura da letra maiúscula. A 
segunda expressão aplica-se para ter em consideração a menor acuidade visual dos utentes 
mais idosos. 
 
O tempo total necessário para compreender e reagir à mensagem transmitida por um sinal é 
o somatório dos tempos de percepção, identificação (compreensão), emoção (decisão) e voli-
ção (execução da decisão), ou tempo PIEV. Este tempo pode variar entre alguns segundos, 
para um sinal de código, e até 6 segundos, para sinais requerendo maior tempo de avaliação 
por parte do condutor [6]. 
 



 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
 
 

12

 
        Pré-aviso simplificado          Pré-aviso gráfico 
 

 
Sinais de selecção de vias em pórtico 

 

 
         Sinais de direcção        Sinal de confirmação          Pré-aviso gráfico de rotunda 

 
Figura 3.9 – Exemplos de dimensionamento 
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O critério de escolha da dimensão dos “sinais de código” em vias urbanas baseia-se no 
tipo de via (estrada ou arruamento, com uma ou duas faixas de rodagem) e na largura da fai-
xa de rodagem, no caso de estradas de faixa única. Este critério justifica-se pela necessidade 
de melhorar a visibilidade da sinalização, nomeadamente nas estradas com dupla faixa de 
rodagem e nos ramos dos nós, sendo o seguinte: 
 

a) Sinais de dimensão grande de 115 cm, no caso geral: 
- estradas com dupla faixa de rodagem com três ou mais vias de trânsito por senti-

do, independentemente do regime de circulação. 

b) Sinais de dimensão normal de 90 cm, no caso geral: 
- estradas com dupla faixa de rodagem que não se incluam na alínea anterior; 
- estradas de faixa de rodagem única de largura superior a 6,0 m; 
- ramos de nós e vias de abrandamento e aceleração respectivas, das vias da alí-

nea a). 

c) Sinais de dimensão normal de 70 cm: 
- estradas de faixa de rodagem única de largura igual ou inferior 6,0 m; 
- todos os arruamentos urbanos; 
- ramos de nós e vias de abrandamento e aceleração respectivas, das vias da alí-

nea b). 

d) Sinais de dimensão reduzida (60 cm): 
Só podem ser utilizados quando as condições de localização não permitam o emprego 
do sinal de dimensão normal, o que deve ser devidamente justificado [1].  

 
Em circunstâncias especiais, dentro das localidades ou para repetir um sinal, podem utilizar-
se, excepcionalmente, sinais de dimensões inferiores às previstas (n.º 4 do artigo 16.º do 
RST). 
 
A sistemática utilização, dentro das localidades, de sinais de dimensão reduzida (60 cm), é 
assim incorrecta. Pontualmente, em arruamentos de largura muito reduzida, nomeadamente 
nos bairros mais antigos, em que a circulação automóvel é permitida, podem utilizar-se sinais 
de dimensões inferiores às regulamentares, se tal for necessário para permitir a circulação, 
por exemplo, das viaturas dos serviços de limpeza, ou outras. 
 
As baias direccionais (sinais O6 – vide Fig. 3.158) têm, de igual modo três dimensões: grande 
(90 cm), normal (60 cm) e reduzida (40 cm), correspondendo contudo à dimensão normal 
uma única dimensão nominal. 
 
As balizas de posição (sinais O7 – vide Fig. 3.159) têm duas dimensões: 20 cm e 30 cm de 
largura, que podem considerar-se como as dimensões normal e grande, respectivamente. 
 
O critério de escolha da dimensão das baias direccionais e balizas deve seguir o dos sinais 
de código: 
 

- Baias e balizas de dimensão normal: utilizam-se em secção corrente com os sinais de 
dimensão normal de 70 cm e nos ramos de nós; 

- Baias e balizas de dimensão grande: utilizam-se em secção corrente com os sinais de 
dimensão normal de 90 cm e com os sinais de dimensão grande. 

 
As baias direccionais para balizamento de pontos de divergência (sinais O5 – vide Fig. 3.156) 
têm duas dimensões: normal e reduzida (190 cm e 125 cm de largura, respectivamente). Uti-
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liza-se em geral o sinal de dimensão normal, reservando-se o de dimensão reduzida para 
quando as condições de localização não permitem o emprego do sinal de dimensões nor-
mais, o que deve ser devidamente justificado, como determina o RST. 
 
 
3.3. Critérios cromáticos 
 
Os sinais de selecção e de afectação de vias, bem como os de pré-sinalização, de direcção, 
de confirmação (sistema informativo) e os complementares de demarcação e de aproximação 
de saída (Fig. 3.10)7, devem ter cores de acordo com o indicado no Quadro 3.2. Às restantes 
vias públicas, nomeadamente aos arruamentos urbanos, corresponde a cor de fundo branca. 
 
Estes sinais devem obedecer ainda às seguintes características: 
 

a) Sobre fundo azul, verde ou vermelho: inscrições e orlas de cor branca; 
b) Sobre fundo branco ou amarelo: inscrições e orlas de cor preta. 

 
Um sinal tem uma única cor de orla para todo o sinal, que é a correspondente às cores de 
fundo que ocupam maior área no sinal, no caso de sinais com faixas de cores diferentes – 
veja-se o exemplo do marco miriamétrico da A1- E80 da Figura 3.10.  
 
Os sinais de selecção de vias, quando colocados sobre a via pública, e os sinais de direcção 
que indiquem saídas têm cor de fundo correspondente à da via que a saída indica. Esta cor 
de fundo manter-se-á idêntica à da estrada em que estão colocados os sinais, se à primeira 
indicação dessa saída não corresponder cor de fundo diferente, a menos que se trate de um 
sinal de direcção com uma única inscrição [1]. 
 

                               
   sinais de selecção de vias                                         sinal de afectação de vias 

             
sinais de pré-sinalização 

                                        
                        sinais de direcção                            sinal de confirmação            demarcação      aproximação 
                    de saída 

Figura 3.10 – Critérios cromáticos 

                                                 
7 Os sinais apresentados são os exemplos do RST, sendo esclarecedores dos critérios cromáticos, mas não, 
necessariamente, todos de utilização em sinalização urbana.   
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Quadro 3.2 – Identificação Cromática das Estradas 
 

 Tipo de via Cor de fundo do 
sinal 

Cor de fundo da identifica-
ção da estrada e demarca-

ção 

 AE Azul Azul 

Itinerários Principais VR Verde Vermelho 

 E Verde Vermelho 

 AE Azul Azul 

Itinerários Complementares VR Branco Branco 

 E Branco Branco 

Estradas Nacionais e Regionais E Branco Branco 

Estradas Municipais8 Todas Branco Amarelo 

AE – Auto-estrada 
VR – Via reservada a automóveis e motociclos 
E – Estrada 

 
Nos sinais de direcção J3a, J3b, J3c e J3d (Fig. 3.11) devem ser respeitadas, ainda, as cores 
de fundo seguintes: 
 

- Azul, para indicações de apoio ao utente – emergência e turísticas; 
- Branco, para outras indicações de apoio ao utente; 
- Castanho, para indicações ecológicas, geográficas e culturais; 
- Laranja, para indicações desportivas; 
- Cinzento, para indicações industriais. 

 
A estas cores de fundo correspondem inscrições e orlas a branco, com excepção da cor de 
fundo branca a que correspondem inscrições e orlas a preto. 
 
Os destinos associados à simbologia de informação (Quadro XXI, anexo ao RST, e Anexo da 
Norma de Sinalização Turística da JAE [7] – Anexo 7) são inscritos sobre rectângulo com cor 
de fundo de acordo com a lista anterior, a menos que se trate de destinos principais da Rede 
Nacional. 
 
Os símbolos utilizados nos sinais de indicação têm a cor preta, inseridos em quadrado de 
fundo branco, com excepção daqueles cujas cores são apresentadas no Anexo da NST, já 
referido. 
 
Estes símbolos só têm orla quando a sua cor de fundo e a cor de fundo do sinal, ou bloco 
homogéneo, em que estão inseridos, são do mesmo tipo – ambas branco ou ambas de cor 
diferente de branco. A cor da orla é preta quando as cores de fundo são ambas brancas e 
branca no caso contrário. Nos sinais da Fig. 3.11, todos com símbolo, só têm orla os que 
estão na situação descrita. 
 
 
                                                 
8 Classificadas como tal ou estradas nacionais desclassificadas no âmbito do PRN 2000 (D.L. n.º 222/98, de17 de 
Julho, alterado pela Lei n.º 98/99, de 26 de Julho e pelo D.L. n.º 182/2003, de 16 de Agosto), por exemplo: M538 e 
M118 (trecho desclassificado da N118). 
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                      J3a                                J3b-J3c-J3d  

Figura 3.11 – Sinais de indicação de âmbito urbano 
 
Nos sinais de selecção de vias, de pré-sinalização e de direcção, se a saída der acesso a 
estradas caracterizadas com cor diferente, o número dessa estrada deve ser inscrito em rec-
tângulo de cor de fundo a ela correspondente, de acordo com o definido no Quadro 3.2. 
 
Nestes sinais deve ainda ser inscrita, em rectângulo de cor de fundo correspondente à estra-
da identificada, a designação da localidade a que a mesma dá acesso, sempre que: 
 

a) O sinal esteja colocado num itinerário principal e indique localidade servida por auto-
estrada; 

b) O sinal esteja colocado nas restantes vias (nas quais se incluem as urbanas) e indique 
localidade servida por itinerário principal ou auto-estrada. 

 
Nas estradas só com intersecções desniveladas, a cada intersecção corresponde um núme-
ro, que deve ser inscrito a preto num rectângulo de cor de fundo amarela na parte superior 
dos sinais de selecção e de pré-sinalização (ver Fig. 3.10). 
 
No Anexo 2 apresentam-se tabelas de duas entradas que sistematizam os critérios cromáti-
cos descritos para os sinais de pré-sinalização e de selecção de vias. 
 
De salientar que se trata de desenhos esquemáticos, com o único fim de orientar a escolha 
das cores de fundo, dos sinais ou blocos, e de identificação das estradas envolvidas. No caso 
de acessos indirectos, bem como nos restantes casos, os sinais foram simplificados, o que 
justifica um único destino de saída nos sinais de selecção de vias (vide Fig. 3.10).  
 
Embora as auto-estradas e os Itinerários Principais não se incluam nas vias consideradas 
neste manual, as indicações referentes aos mesmos podem incluir-se nos destinos do siste-
ma informativo de uma intersecção da rede urbana (ver parágrafo 3.7). 
 
As vias urbanas – estradas e arruamentos – incluem-se, em termos de critérios cromáticos no 
mesmo grupo das EM, ou seja na terceira linha das tabelas do Anexo 2.   
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3.4. Critérios de utilização 
 
3.4.1. Sinais de Perigo 
 
Os sinais de perigo são utilizados para indicar a existência ou a possibilidade de aparecimen-
to de condições particularmente perigosas para o trânsito que imponham especial atenção e 
prudência ao condutor [1], ou seja para assinalar os locais perigosos da via pública cuja per-
cepção atempada se torna difícil para o condutor [8]. Não servem, portanto, para assinalar 
sistematicamente todo e qualquer local com características semelhantes às que o sinal sim-
boliza, independentemente do perigo que representa para os utentes. 
 
A utilização de sinais de perigo deve basear-se num estudo do eventual perigo para a condu-
ção de modo a avaliar se o mesmo deve ser sinalizado e de que modo – ou seja se se trata 
efectivamente de um situação de perigo face ao traçado a montante e a jusante do local em 
análise e ao ambiente rodoviário prevalecente, sendo considerados ambos os sentidos de 
circulação, quando for o caso. 
 
A utilização de sinais de perigo deve ser limitada ao mínimo exigível, na medida em que a 
sua utilização indiscriminada tende a aumentar o desrespeito por toda a sinalização. 
 
De referir que o D.R. 41/2002, de 20 de Agosto, veio permitir que “em locais onde possam 
ocorrer situações de especial perigosidade, os sinais verticais possam ser inscritos em pai-
néis com as dimensões do sinal I8, com a cor de fundo branca, podendo, mediante autoriza-
ção da Direcção-Geral de Viação, ser utilizada cor diferente”.  
 
O dimensionamento do sinal I8 é o da Figura 3.12, pelo que será sobre um painel com as 
dimensões apresentadas que poderá ser inscrito um sinal “de código” nas situações atrás 
descritas. A cor de fundo diferente da branca, pode ser fluorescente, como já tem vindo a ser 
ensaiado em vários locais, nomeadamente pelo IEP e pela Câmara Municipal de Lisboa. 
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Figura 3.12 – Dimensionamento do sinal I8 

 
 
Os sinais A1a - Curva à direita e A1b - Curva à esquerda (Fig. 3.13) utilizam-se para indicar 
a existência de uma curva perigosa à direita e à esquerda, respectivamente [1]. 
 
O critério de utilização destes sinais, bem como das baias direccionais, em estradas interur-
banas de faixa única foi estabelecido pelo LNEC no estudo “Homogeneidade de traçado e 
sinalização de curvas em estradas interurbanas de faixa única” [9], elaborado no âmbito do 
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Protocolo da JAE/IEP com o LNEC estando reproduzido no Quadro 3.3 o sistema de sinaliza-
ção de curvas ali proposto. 
 

   
A1a   A1b 

Figura 3.13  
 
Neste sistema as curvas horizontais são divididas em cinco classes de homogeneidade em 
função da aplicação de três critérios: 
 

- Valor da redução da velocidade de aproximação à curva; 
- Magnitude da desaceleração necessária para obter essa redução de velocidade; 
- Factor de homogeneidade, que relaciona o incremento de risco esperado de acidente 

com uma medida de variação da energia cinética necessária para conduzir ao longo da 
curva [10]. 

 
Quadro 3.3 – Sinalização de curvas em função da classe de homogeneidade 

(adaptado de [9]) 

O valor da velocidade recomendada é fixado em função das características do elemento curvo

CLASSE DE HOMOGENEIDADE

A B C D

Delineadores ou
baias direccionais

Sinais verticais

Marcas rodoviárias

Normal Normal Dentada Dentada

Linha axial + guias Linha axial + guias Linha axial + guias Linha axial + guias

Marcadores ao eixo Marcadores ao eixo

EQUIPAMENTO

 
 

Numa sucessão de curva e contracurva sem que o alinhamento recto intercalar tenha exten-
são suficiente para se poder respeitar os critérios de colocação longitudinal dos sinais de 
perigo para cada curva individualmente, deve utilizar-se o sinal adequado de entre os A1c e 
A1d, Curva à direita e contracurva e Curva à esquerda e contracurva, respectivamente - 
Fig. 3.14. A descrição destes sinais no RST reporta-se a uma sucessão de curvas perigosas, 
sendo a primeira à direita e à esquerda, respectivamente. 
 

       
A1c   A1d 

Figura 3.14  – Curva e contracurva 
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Figura 3.15 – Sucessão de curvas e contracurvas 

 
Se a sucessão de curvas tiver mais de duas, prolongando-se ao longo de um troço de estra-
da de uma determinada extensão, é adequado indicar a extensão deste troço pelo que se 
pode complementar o sinal de perigo com o painel adicional do Modelo 2 (indicador da exten-
são de um troço) – Figura 3.15. 
 
O mesmo procedimento deve ser seguido em relação a outras situações de perigo que pos-
sam abranger determinada extensão de via – por exemplo para assinalar a extensão de uma 
descida perigosa ou de uma subida de inclinação acentuada, de um troço de projecção de 
gravilha, etc. 
 
O sinal A2a - Lomba (Fig. 3.16) é um sinal com uma designação algo equívoca. Na realidade 
o CE designa por lombas as concordâncias convexas, no sentido da engenharia rodoviária, 
proibindo inclusivamente a ultrapassagem nestes locais (n.º 1 do art.º 41.º do CE), enquanto 
o descritivo deste sinal no RST é “indicação de um troço de via ou ponte com deformação 
convexa do pavimento”. Assim o sinal A2a - Lomba não pode ser utilizado para assinalar a 
existência de uma concordância convexa, lomba no sentido do CE, mas sim para assinalar 
uma deformação convexa do pavimento, lomba no sentido do RST. 
 
O mesmo tipo de utilização têm os sinais A2b - Depressão e A2c - Lomba ou depressão 
(Fig. 3.16), conforme a adequação do seu grafismo às deformações prevalecentes – defor-
mação côncava ou deformação acentuada do pavimento, respectivamente [1]. Se estas 
deformações forem de carácter temporário os sinais devem tomar a cor de fundo amarela, de 
acordo com o RST. 
 

                               
                                    A2a - Lomba                       A2b - Depressão             A2c - Lomba ou depressão 

Figura 3.16 
 

O sinal A2a - Lomba utiliza-se também para assinalar um redutor de velocidade, ou Lomba 
Redutora de Velocidade (LRV), constituído por um obstáculo transversal ao sentido da mar-
cha, de secção trapezoidal, circular ou outra, concebido com a finalidade de manter a veloci-
dade de circulação abaixo de determinado valor9. Neste caso a sua utilização é estritamente 
urbana, uma vez que a utilização deste tipo de equipamentos não é aceitável fora das locali-
dades, mesmo em estradas urbanas, por razões claras de segurança rodoviária. 
   
Estes sinais podem ser complementados com um sinal H6 - Velocidade Recomendada, tal 
como no caso das curvas em planta. Se numa zona urbana houver uma sequência de LRV 
sinalizadas, o sinal de velocidade recomendada deve ser utilizado somente com o primeiro 
sinal de perigo (Fig. 3.17). O sinal A2c não pode, obviamente, ser utilizado para assinalar 
uma sequência de duas LRV, contrariamente a alguma prática existente. 

                                                 
9 Ver na parte final do parágrafo 4.6.3 a definição de LRV da Nota Técnica “Instalação e Sinalização de 
Lombas Redutoras de Velocidade”, da Direcção Geral de Viação. 
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    A3a - Descida perigosa 

           Figura 3.17            Figura 3.18 
 
O sinal A3a - Descida perigosa (Fig. 3.18), deve ser utilizado para indicar uma descida cuja 
inclinação (inscrita no sinal), comprimento, traçado em planta ou outras circunstâncias, exi-
gem precauções especiais por parte dos condutores. A descrição deste sinal no RST é a 
seguinte: “indicação de descida de inclinação acentuada ou que, por quaisquer outras cir-
cunstâncias, constitui perigo para o trânsito; em inscrição é indicada a inclinação da descida, 
em percentagem”. 
 
De acordo com o U. S. Department of Transportation [6] estes sinais devem ser utilizados 
para indicar descidas com as características do Quadro 3.4. Devem também ser utilizados 
para descidas de inclinação superior e ainda sempre que a experiência (designadamente no 
que se refere a sinistralidade) mostre a sua utilidade. 

 
Quadro 3.4 – Critério de Utilização do Sinal A3a 

 

Inclinação do trainel Comprimento mínimo 
 do trainel  

5 900 m 

6 600 m 

7 300 m 

8 225 m 

9 150 m 

 
O sinal A3b - Subida de inclinação acentuada (Fig. 3.19), pode ser utilizado em rampas de 
inclinação superior à máxima ou de extensão superior à crítica para a velocidade de projecto 
considerada, ou ainda onde os registos de sinistralidade ou as observações de campo mos-
trem essa necessidade. A descrição deste sinal no RST é a seguinte: “indicação de subida 
com inclinação acentuada; em inscrição é indicada a inclinação da subida, em percentagem”. 
 
Para situações de grande extensão é adequado indicar a extensão da descida, ou da subida, 
pela utilização do painel adicional do Modelo 2 em complemento do sinal A3 correspondente. 
 

 
A3b - Subida de inclinação acentuada 

Figura 3.19 
 

Os sinais A4a, A4b e A4c - Passagem estreita têm a seguinte descrição no RST: “indicação 
de um estreitamento da via, com a configuração constante do sinal”. 
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O sinal A4a - Passagem estreita (Fig. 3.20), deve utilizar-se para indicar um estreitamento 
em via pública de faixa única em que a largura é reduzida de ambos os lados da faixa de 
rodagem, impossibilitando dois veículos de se cruzar sem reduzir as respectivas velocidades. 
Pode ainda utilizar-se numa faixa unidireccional em que a largura é reduzida de ambos os 
lados da faixa de rodagem, obrigando a reduzir a velocidade de circulação de dois veículos a 
par. 
 

     
                      A4a                                             A4b                                              A4c            

 Figura 3.20 – Passagem Estreita 
 
Os sinais A4b e A4c - Passagem estreita (Fig. 3.20), devem utilizar-se em situação seme-
lhante à da utilização do sinal A4a, mas em que a redução da largura da faixa se faz unica-
mente do lado esquerdo ou direito, respectivamente. 
 
Não estão obviamente incluídas neste último caso a zona terminal de uma via de aceleração, 
pois que se trata, não de um estreitamento mas sim do final de uma via de trânsito com uma 
finalidade específica, a qual deve estar cumprida nesse ponto – permitir que o condutor que a 
utiliza regule a velocidade de modo a tomar um intervalo na corrente de tráfego principal, sem 
perigo ou embaraço para os veículos que nela transitam. 
 
Os sinais A4b e A4c podem ainda utilizar-se em situações em que existem duas ou mais vias 
de trânsito no sentido considerado (faixa uni ou bidireccional) e em que é suprimida uma via à 
esquerda (caso, por exemplo, de ramos de nós ou da passagem de dupla faixa de rodagem 
para faixa única) ou à direita (caso das vias de lentos), respectivamente. 
 
Quando o estreitamento embora dizendo respeito exclusivamente à(s) berma(s), possa ser 
considerado um perigo para os utentes, deve utilizar-se o sinal A4 adequado à situação, com-
plementado com o painel adicional do Modelo 14 – informação diversa, com a inscrição “na 
berma” ou “nas bermas”, conforme o caso. 

 
O sinal A5 - Pavimento escorregadio (Fig. 3.21) deve ser utilizado para indicar um troço de 
via cujo pavimento, em certas condições, pode tornar-se escorregadio [1]. 
 
Pode ser complementado com painel adicional quando se trata de condições meteorológicas 
(Modelos 15a e 15b para chuva e neve ou gelo, respectivamente) ou outras a especificar em 
painel adicional do Modelo 14 (“areia”, p. ex.).  

 

 
              Modelo 15a         Modelo 15b                        Modelo 2 

Figura 3.21 – Pavimento escorregadio 
 
O sinal A6 - Projecção de gravilha (Fig. 3.22) deve ser utilizado para indicar a existência 
sobre o pavimento de gravilha solta que pode ser projectada à distância sobre o pára-brisas, 
podendo, por outro lado, diminuir a aderência dos veículos. A descrição deste sinal no RST é 
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a seguinte: “indicação da proximidade de um troço de via em que existe o risco de projecção 
de gravilha”. 
 
Os sinais A7a e A7b - Bermas baixas (Fig. 3.23) devem ser utilizados para assinalar um tro-
ço de via com bermas baixas do lado direito e do lado esquerdo, respectivamente [1]. Estes 
sinais podem ser utilizados quando exista um desnível, principalmente no caso de bermas 
não pavimentadas, que possa provocar perigo para a circulação. O desnível a considerar 
será tanto menor quanto maior for a velocidade praticada.  
 

         
                      A6               A7a             A7b 
    Figura 3.22                     Figura 3.23 
 
Se o troço indicado pelos sinais A5, A6 ou A7 tiver uma extensão apreciável (p. ex. maior ou 
igual a 500 m) pode ainda utilizar-se um painel adicional Modelo 2 (exemplo para o sinal A5, 
na Figura 3.21). 
 
O sinal A8 - Saída num cais ou precipício (Fig. 3.24) deve utilizar-se sempre que a aproxi-
mação de um cais ou precipício pode ser causa de perigo, sendo que a via aí termina ou é 
ladeada pelo mesmo, por não existir protecção adequada para o trânsito. A descrição deste 
sinal no RST é a seguinte: “indicação de que a via vai terminar num cais ou precipício”. 
 

    
A8    A9 

Figura 3.24    Figura 3.25 
 
O sinal A9 - Queda de pedras (Fig. 3.25) deve utilizar-se para avisar o utente da aproxima-
ção de um local onde há perigo de ocorrência de queda de pedras [1] e, consequentemente, 
da possibilidade de presença de pedras na via. É adequado utilizar um painel adicional do 
Modelo 2 indicando a extensão do troço sujeito a queda de pedras, se a situação não for pon-
tual. Complementarmente deve proibir-se a paragem na extensão de via sujeita a este perigo.  
 
O sinal A10 - Ponte móvel (Fig. 3.26) utiliza-se para indicar a proximidade de um local onde 
existe uma ponte móvel que, quando levantada, interrompe temporariamente a circulação [1]. 
Esta sinalização deve ser complementada por barreiras, basculantes ou de outro tipo, muni-
das do sinal C2 - trânsito proibido e colocadas de um e outro lado da ponte, mesmo que a 
ponte seja de sentido único. 
 

    
A10    A11 

Figura 3.26   Figura 3.27 
 

O sinal A11 - Neve ou gelo (Fig. 3.27) utiliza-se para indicar um troço de via em que o pavi-
mento pode tornar-se escorregadio devido à possibilidade de ocorrência de neve ou gelo [1]. 
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Para este mesmo efeito pode ser utilizado o sinal A5 complementado com o painel adicional 
Modelo 15b  – vide Figura 3.21. Dado o carácter temporário destas ocorrências e a melhor 
adaptabilidade do sinal A11 à sinalização de mensagem variável, este sinal é mais utilizado 
em painéis de mensagem variável (PMV). 
 
O sinal A12 - Vento lateral (Fig. 3.28) utiliza-se para indicar a proximidade de um troço de via 
em que é frequente a acção de vento lateral bastante intenso [1].  
 
Este sinal deve ser utilizado em locais em que existem circunstâncias que se podem traduzir 
num vento lateral intenso e não expectável, o que pode acontecer na travessia de vales, em 
aterros, viadutos ou pontes, à saída de túneis, após uma zona de escavação, etc. 
 
A orientação do símbolo representado no sinal indica o sentido predominante do vento [1], 
pelo que o sinal pode tomar as formas apresentadas na Figura 3.28, conforme o sentido pre-
dominante do vento é da esquerda ou da direita relativamente ao sentido da marcha. 
 

    

Figura 3.28 
 

O sinal A13 - Visibilidade insuficiente (Fig 3.29) deve ser utilizado para indicar a proximida-
de de um troço de via pública onde podem existir condições meteorológicas ou ambientais 
que tornem a visibilidade insuficiente, nomeadamente em caso de nevoeiro, chuva intensa, 
queda de neve, nuvens de fumo ou pó [1]. Dado o carácter temporário destas ocorrências 
este sinal tem maior utilização em PMV. 
 

       
      A13         A14       A15 
          Figura 3.29                    Figura 3.30 
 
Os sinais A14 - Crianças e A15 - Idosos (Fig 3.30) devem ser utilizados para indicar um 
local frequentado por crianças e por idosos, respectivamente [1]. O sinal A14 deve ser utiliza-
do na aproximação de escolas, parques de jogos ou outros locais similares localizados junto 
à via pública. De igual modo o sinal A15 deve ser utilizado na aproximação de locais como 
lares, jardins, parques ou outros similares localizados junto à via pública. 
 
O sinal A16a - Passagem de peões (Fig. 3.31) pode utilizar-se para indicar a aproximação 
de uma passagem de peões [1]. 
 

 
  A16a 

Figura 3.31 
 
Na entrada de povoações e em todas as circunstâncias em que a existência de uma passa-
gem para peões não seja expectável, deve ser utilizado este sinal. Nos arruamentos urbanos 
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quando a existência de passagens para peões é uma situação expectável, nomeadamente no 
caso de estarem associadas a intersecções de nível – entroncamentos, cruzamentos e rotun-
das, não é geralmente necessário utilizar este sinal. 

 
Os sinais A16b -Travessia de peões, A17 - Saída de ciclistas, A18 - Cavaleiros, A19a – 
Animais e A19b - Animais selvagens (Figura 3.32 ) devem ser utilizados para alertar para 
locais frequentemente utilizados por peões, ciclistas, cavaleiros, animais sem condutor e ani-
mais selvagens, respectivamente, podendo haver entradas na via ou atravessamentos ines-
perados  por parte dos mesmos (ver descrições respectivas no RST). 
 

                        
            A16b  A17      A18        A19a           A19b 

Figura 3.32 
 

O sinal A20 - Túnel (Fig. 3.33) pode ser utilizado para indicar a proximidade de um túnel [1] 
cujo perfil transversal, comprimento ou outras circunstâncias exijam precauções especiais por 
parte dos condutores.  
 
O sinal A21 - Pista de aviação (Fig. 3.34) deve ser utilizado para indicar a aproximação de 
um local em que a via pode ser sobrevoada, a baixa altitude, por aviões que tenham descola-
do ou que vão aterrar numa pista próxima [1], desde que esse facto possa constituir perigo 
para a circulação, nomeadamente por efeito de surpresa. 
 

    
A20    A21 

Figura 3.33   Figura 3.34 
 
O sinal A22 - Sinalização luminosa (Fig. 3.35) utiliza-se para indicar a proximidade de um 
local em que o trânsito é regulado por sinalização luminosa. Este sinal só deve ser usado em 
locais em que não seja de prever, por parte dos condutores, a existência daquele tipo de 
sinalização [1]. 
 

 
A22 

Figura 3.35 
 

Estes locais correspondem normalmente aos primeiros semáforos de um arruamento urbano 
com intersecções reguladas por sinalização luminosa, nomeadamente na entrada de uma 
povoação, ou ainda quando as intersecções não são sistematicamente reguladas por sinali-
zação luminosa, podendo as velocidades praticadas ser elevadas.  
 
Este sinal deve ainda ser utilizado nos locais equipados com sistemas de controlo de veloci-
dade. A sinalização luminosa de controlo de velocidade deve ser sempre associada a sema-
forização de intersecções ou de passagens de peões. Este tipo de sinalização luminosa iso-
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lada, unicamente associada a uma barra de paragem, não é eficaz pelo que não deve ser uti-
lizada. 
 
Estes locais são normalmente considerados situações de especial perigo, sendo os sinais 
verticais inscritos em painéis com as dimensões do sinal I8, com a cor de fundo branca e com 
a inscrição “velocidade controlada”. A este painel segue-se um outro idêntico mas com um 
sinal C13 inscrito – Figura 3.36.  
 

 
Figura 3.36 – Painéis de velocidade controlada 

 
Quando em travessias urbanas de estradas nacionais, o primeiro sinal A22, ou o painel que o 
contém, é associado a duas luzes amarelas acendendo alternadamente, o que, nos termos 
do art.º 71.º do RST, autoriza os condutores a passar desde que o façam com especial pru-
dência. 
 
O sinal A23 - Trabalhos na via (Fig. 3.37) utiliza-se para  indicar a existência de obras ou 
obstáculos na via [1]. De notar que a orla exterior deste sinal é branca e não amarela como 
muitas vezes se vê. 
 
Sempre que existam obras e obstáculos ocasionais na via pública, a zona onde estes se 
situam deve ser antecedida pela colocação de sinalização de aproximação10, que compreen-
de a pré-sinalização, a sinalização avançada e a sinalização intermédia. 
 
O sinal A23 utiliza-se em sinalização temporária fazendo obrigatoriamente parte da sinaliza-
ção avançada. Esta sinalização só pode ser dispensada nos casos em que as obras e obstá-
culos ocasionais, pela sua natureza e extensão, não impliquem condicionamento de trânsito e 
possam ser identificados com segurança através da sinalização de posição [1]. 
 

    
A23    A24 

Figura 3.37    Figura 3.38 
 
O sinal A24 - Cruzamento ou entroncamento (Fig. 3.38) pode utilizar-se para indicar a pro-
ximidade de um cruzamento ou entroncamento onde vigora a regra geral da prioridade à 
direita [1]. De acordo com o RST este sinal só excepcionalmente pode ser usado no interior 
das localidades. 
 

                                                 
10 De acordo com o RST, a sinalização temporária compreende a sinalização de aproximação, a sinalização de 
posição e a sinalização final. 
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Sendo a prioridade à direita a regra geral, e portanto a situação expectável, a utilização deste 
sinal é diminuta. Em zona peri-urbana existe, por regra, uma clara hierarquização das vias 
sendo as intersecções do tipo prioritário e sinalizadas com sinais de cedência de passagem 
(vide parágrafo 3.4.2). Em zona urbana as intersecções da rede primária são normalmente do 
mesmo tipo, surgindo somente na rede secundária intersecções onde vigora a regra geral da 
prioridade à direita, as quais são a situação normal, não constituindo, geralmente e como tal, 
locais perigosos cuja percepção atempada se torna difícil para o condutor. 
 
Uma situação curiosa, em que o sinal A24 poderia ser utilizado, é a do entroncamento da Fig. 
3.39. Não se trata de uma rotunda, como a forma circular da ilha central pode levar a pensar 
(o estacionamento marginal é contrário ao conceito de rotunda), mas de um entroncamento 
onde vigora a regra geral da prioridade à direita.  
 

 
Figura 3.39 – Entroncamento  

 
Neste entroncamento urbano a concepção da marcação rodoviária obriga a contornar a ilha 
central e a ausência de outra sinalização implica o respeito da regra geral de prioridade. Sen-
do uma solução invulgar, pelo menos em Portugal, pode ser considerada de algum perigo e 
como tal devendo ser sinalizada com o sinal A24. 
 
O sinal A25 - Trânsito nos dois sentidos (Fig. 3.40) deve utilizar-se para indicar que a via 
em que o trânsito se faz apenas num sentido passa a servir o trânsito nos dois sentidos [1]. 
 
Dado o critério de colocação longitudinal deste sinal (vide parágrafo 3.5.4), deve ser sempre 
complementado com o sinal H31d - Número e sentido das vias de trânsito (Fig. 3.40) coloca-
do na proximidade imediata do local onde a via passa a servir os dois sentidos.  
 

           
  A25    H31d 

Figura 3.40 
 
O sinal H31d tem uma única dimensão no RST – quadrado com 94 cm de lado, incluindo a 
orla exterior – ou seja, o seu dimensionamento corresponde ao de um sinal “de código” com a 
dimensão normal de 90 cm. O RST permite, como se viu, a utilização, em circunstâncias 
especiais, dentro das localidades, de sinais de dimensões inferiores às previstas. Pode, 
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assim, utilizar-se nos arruamentos urbanos o sinal H31d com uma dimensão correspondente 
à dimensão normal de 70 cm, ou seja um sinal quadrado de 74 cm de lado, incluindo a orla 
exterior – Fig. 3.41. 
 

74.00

74
.0

0

70.00

 
Figura 3.41 – Sinal H31d – dimensão adequada a arruamentos urbanos 

 
O sinal A26 - Passagem de nível com guarda (Fig. 3.42) deve utilizar-se para indicar a pro-
ximidade de uma passagem de nível com cancelas ou barreiras [1]. 
 

 
A26 

Figura 3.42 
 
O sinal A27 - Passagem de nível sem guarda (Fig. 3.43) deve utilizar-se para indicar a pro-
ximidade de uma passagem de nível sem cancelas ou barreiras, com ou sem sinalização 
automática [1]. Além deste sinal, deve ser utilizado na proximidade imediata da via-férrea o 
sinal A32b ou A32a (Fig 3.43) conforme existam ou não duas ou mais vias-férreas, respecti-
vamente (ver descrição dos sinais A32a e A32b no RST). 
 
Os sinais A26 e A27 são completados pelos sinais de pré-sinalização I9a, I9b, I9c, I9d, I9e e 
I9f - Aproximação de passagem de nível, que são utilizados para indicar a proximidade de 
uma passagem de nível. Esta proximidade é dada pelas barras inclinadas, que representam a 
distância que separa o sinal da passagem de nível. Cada barra corresponde a uma distância 
de 100 m (Fig. 3.44). 
 

       
          A26              A27                               A32a             A32b 

Figura 3.43 – Sinais de passagem de nível 
 

                                  
             I9a          I9b           I9c                     I9d          I9e           I9f      

Figura 3.44 – Sinais de aproximação de passagem de nível 
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Se o traçado é sinuoso, ou outras condições locais podem impedir a boa visibilidade dos 
sinais colocados do lado direito, os sinais I9d, I9e e I9f permitem repetir do lado esquerdo da 
via os sinais I9a, I9b e I9c. Os sinais A26 e A27 são colocados sobre o sinal I9a e, quando as 
condições da via o aconselharem, sobre o sinal I9d. 
 
O sinal A28 - Intersecção com via onde circulam veículos sobre carris (Fig. 3.45) utiliza-
se para indicar a existência de cruzamento ou entroncamento com via em que transitam veí-
culos sobre carris [1]. 
 

 

Figura 3.45 
 
Este sinal não deve ser utilizado nas passagens de nível [1], nem quando a intersecção em 
causa está regulada por sinalização luminosa. 
 
O sinal A29 - Outros perigos (Fig. 3.46) utiliza-se para indicar a existência de um perigo dife-
rente de qualquer dos indicados nos sinais anteriores [1].  
  
Este sinal deve ser complementado com painel adicional indicativo do tipo de perigo, poden-
do para tanto utilizar-se o Modelo 14 – Informações diversas, com inscrição elucidativa (“saí-
da de fábrica”, “estaleiro”, “árvores inclinadas”, “acidente”, etc.) e os painéis indicadores de 
condições meteorológicas, modelos 15a e 15b (chuva, neve ou gelo) – Fig. 3.46.    
 

 
                                 Modelo 15a                            Modelo 15b   

Figura 3.46 – Sinal A29 
 
Este sinal não deve ser utilizado quando existe sinal adequado ao perigo prevalecente, nem 
como “pré-aviso” deste último, colocado antes dele, como por vezes se vê. 
 
O sinal A30 – Congestionamento (Fig. 3.47) utiliza-se para indicar a proximidade de um tro-
ço de via com elevado volume de trânsito [1]. 
 
A utilização deste sinal em sinalização permanente é relativamente limitada, pois o perigo 
resultante do congestionamento de uma via é normalmente limitado no tempo (horas de pon-
ta) embora ocorra normalmente nos mesmos locais. Este sinal é assim mais utilizado em 
sinalização de mensagem variável, eventualmente associado a indicações de itinerário alter-
nativo. 

    
A30    A31 

 Figura 3.47   Figura 3.48 
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O sinal A31 - Obstrução da via (Fig 3.48) utiliza-se para indicar a proximidade de um troço 
de via pública onde a circulação se encontra obstruída por veículos [1]. Este sinal é mais 
adequado a sinalização de mensagem variável podendo ser associado a um conjunto de 
informações adequadas transmitidas em PMV. 
 
3.4.2. Sinais de Cedência de Passagem 
 
Para assegurar a segurança da circulação numa intersecção é indispensável que os utentes 
sejam atempadamente avisados da existência da intersecção, do regime de prioridade apli-
cável e ainda que possam ver os veículos conflituantes, pelo que deve ter-se o cuidado de 
que os sinais não constituam por si um obstáculo à visibilidade na intersecção. 
 
Os sinais de cedência de passagem utilizam-se para informar os condutores da existência de 
um cruzamento, entroncamento, rotunda ou passagem estreita e de qual o regime de priori-
dade prevalecente (imposição de um comportamento ou especial atenção) [1]. 
 
Para indicar a proximidade de um cruzamento ou entroncamento em que a regra geral da 
prioridade à direita prevalece, utiliza-se o sinal de perigo A24 (Fig. 3.38), como se viu na alí-
nea anterior. 
 
O sinal B1 - Cedência de passagem (Fig. 3.49) utiliza-se para indicar que o condutor deve 
ceder passagem a todos os veículos que transitem na via de que se aproxima. O pré-aviso do 
sinal B1 é efectuado através daquele sinal complementado com o painel adicional do Modelo 
1a [1] (Fig. 3.49). 
 

   
Figura 3.49 – Sinal de cedência de passagem e respectivo pré-aviso 

 
O sinal B2 - Paragem obrigatória no cruzamento ou entroncamento (Fig. 3.50) utiliza-se 
para indicar que o condutor é obrigado a parar antes de entrar no cruzamento ou entronca-
mento junto do qual o sinal se encontra colocado e ceder a passagem a todos os veículos 
que transitem na via em que vai entrar. O pré-aviso do sinal B2 é efectuado através do sinal 
B1 complementado com o painel adicional do Modelo 1b [1] (Fig 3.50).  
 

   
Figura 3.50 – Sinal de paragem obrigatória e respectivo pré-aviso 

 
Os pré-avisos dos sinais B1 e B2 devem ser sempre utilizados fora das localidades. Nos 
arruamentos urbanos, em que a velocidade é limitada a 50 km/h, estes pré-avisos só são uti-
lizados por razões de visibilidade ou outras que condicionem a correcta percepção da inter-
secção. 
 
Nos cruzamentos e entroncamentos com ilha direccional o fluxo secundário divide-se em dois 
fluxos separados não prioritários, o da esquerda com uma condição STOP e o da direita com 
cedência de passagem. Neste caso utiliza-se unicamente o pré-aviso do sinal B2, constituído 
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pelo sinal B1 complementado com o painel adicional do Modelo 1b, colocado na via secundá-
ria antes da divisão daqueles fluxos.  
 
O sinal B2 só pode ser utilizado nas vias secundárias de cruzamentos ou entroncamentos, 
pelo que a sua utilização para outras situações de cedência de passagem (p. ex. em rotun-
das) ou de paragem obrigatória (p. ex. numa portagem, alfândega ou numa portaria de uma 
instalação pública ou privada) é inadequada.  
 
O sinal B3 - Via com prioridade (Fig. 3.51) utiliza-se para indicar que os condutores que cir-
culam na via em que o sinal se encontra colocado têm prioridade de passagem nos sucessi-
vos cruzamentos e entroncamentos [1].  
 
Esta redacção foi dada pelo D.R. 41/2002. A redacção anterior referia unicamente a próxima 
intersecção. 
 
Como a informação transmitida pelo sinal só é conhecida para quem transita na via prioritária, 
é de boa prática repetir o sinal após cada intersecção enquanto esta for uma via prioritária, 
pois de outro modo a informação transmitida perde-se para todo o trânsito proveniente das 
vias secundárias intersectadas a jusante do sinal. 
 
Aquela simplificação origina, assim, diversidade de expectativas na via com prioridade, com 
consequente acréscimo de risco de acidentes nas aproximações aos cruzamentos e entron-
camentos sucessivos. 
 

 
B3 

Figura 3.51 
 

O sinal B3 só pode ser utilizado quando a via em que está colocado intersecta outra via sina-
lizada com os sinais B1 ou B2. 

 
Os painéis adicionais Modelos 13a e 13b - Diagrama da via com prioridade (Fig. 3.52), 
destinam-se a indicar que a via com prioridade muda de direcção e são de utilização exclusi-
va com o sinal B3. Nestes painéis adicionais o traço largo contínuo representa a via com prio-
ridade [1] e os traços finos representam as vias nas quais os sinais B1 ou B2 estão coloca-
dos. Os grafismos constantes destes painéis são exemplificativos [1]. 
 

   
Modelo 13a  Modelo 13b  

Figura 3.52 
 
A utilização do sinal B3 complementado com o painel adicional com o diagrama da via com 
prioridade pode ser particularmente útil nas intersecções em que a geometria não denota, ou 
é mesmo contrária, às regras de prioridade habituais. Seja o exemplo da Figura 3.53, que 
não é tão invulgar quanto possa parecer. Se se utilizar a sinalização descrita, em que o painel 
adicional do Modelo 13 tem as geometrias apresentadas, a situação poderá tornar-se mais 
clara aos utentes da via principal. Claro que a situação correcta seria a remodelação geomé-
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trica da intersecção de forma a não haver continuidade visual entre a via secundária e a via 
principal. 

 
Figura 3.53 – Exemplo de utilização dos sinais B3 e B4 

 
Como podem existir várias configurações de via prioritária e de via secundária apresenta-se 
na Figura 3.54 uma grelha, adaptada de [11], bem como um exemplo de aplicação, que per-
mite obter uniformidade no desenho destes painéis adicionais, facilitando a sua utilização 
para as várias configurações possíveis. 
 

 
                         Grelha                     Exemplo 

Figura 3.54 – Painel adicional do Modelo 13 
 
O sinal B4 - Fim de via com prioridade (Fig. 3.55) deve utilizar-se para indicar que a partir 
do local em que o sinal está colocado a via deixa de ter prioridade [1]. A utilização dos sinais 
B3 e B4 deve, obviamente, ser sempre feita nesta sequência (ver exemplo da Fig. 3.53). 
 

 
B4 

Figura 3.55 
 
A utilização destes sinais não é usual no nosso País, devendo ser promovida nas vias urba-
nas de carácter prioritário e nas intersecções com características geométricas inabituais, pois 
pode contribuir para melhorar a sua legibilidade. 
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O sinal B5 - Cedência de passagem nos estreitamentos da faixa de rodagem (Fig. 3.56) 
utiliza-se para indicar a obrigação de ceder a passagem aos veículos que transitem em senti-
do contrário [1]. 
 
O sinal B6 - Prioridade nos estreitamentos da faixa de rodagem (Fig. 3.56) utiliza-se para 
indicar que o condutor tem prioridade de passagem sobre os veículos que transitam em sen-
tido contrário [1]. 
 
 

   
B5   B6 

Figura 3.56 
 
A utilização do sinal B5 obriga à utilização do sinal B6 no sentido contrário, e vice-versa. 
Estes sinais utilizam-se em passagens estreitas em que os condutores podem ver toda a sua 
extensão, tanto de dia como de noite, utilizando-se o sinal de cedência de passagem (B5) no 
sentido que tem condições mais favoráveis (sentido descendente, com melhor visibilidade, 
etc.). 
 
De acordo com a experiência Francesa [11] esta sinalização dos estreitamentos da faixa de 
rodagem não é eficaz para volumes horários superiores a 100 veículos e para estreitamentos 
de extensão superior a 50 m. Para estas situações deve recorrer-se a sinalização luminosa. 
 
O sinal B7 - Aproximação de rotunda (Fig. 3.57) deve utilizar-se para indicar a proximidade 
de uma rotunda - praça formada por cruzamento ou entroncamento, onde o trânsito se pro-
cessa em sentido giratório [1]. 
 

    
        B7         B8 

Figura 3.57   Figura 3.58 
 

A sinalização de uma rotunda como tal implica a utilização dos sinais B7 e D4 (vide Fig. 3.84 
e 3.90).  
 
O sinal B8 - Cruzamento com via sem prioridade (Fig. 3.58) utiliza-se para indicar um cru-
zamento com via em que os condutores que nela transitem devem ceder passagem [1]. 
 
Este sinal pode ser utilizado em cruzamentos de vias interurbanas e de vias urbanas que não 
são vias prioritárias e que, como tal, não estão sinalizadas com o sinal B3. 
 
Os sinais B9a, B9b, B9c e B9d - Entroncamento com via sem prioridade  (Fig. 3.59) utili-
zam-se para dar indicação de entroncamento com via em que os condutores que nela transi-
tem devem ceder passagem. Os símbolos indicam a configuração do entroncamento [1]. 
 
Os sinais B8 e B9 só podem ser utilizados quando a via em que estão colocados vai cruzar 
ou entroncar com outra via sinalizada com os sinais B1 ou B2. 
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                           B9a               B9b              B9c              B9d           

Figura 3.59 – Entroncamento com via sem prioridade 
 
A geometria ortogonal do grafismo dos sinais B9a e B9b tem correspondência com a do sinal 
B8, de cruzamento, e com os grafismos dos sinais de pré-sinalização de intersecções de 
nível igualmente ortogonais (Fig 3.60). Por este facto estes sinais são utilizados na via princi-
pal de entroncamentos de nível, cuja correcta concepção leva a uma geometria de tipo orto-
gonal na zona da intersecção. 
 

 
Figura 3.60 – Pré-avisos gráficos de cruzamentos e entroncamentos 

 
Os sinais B9c e B9d, dado o enviesamento do grafismo da via secundária, são utilizados para 
indicar a existência de um ramo de entrada de um nó desnivelado, à esquerda11 e à direita, 
respectivamente. Esta é a prática que tem sido seguida no nosso País. 
 
3.4.3. – Sinais de Proibição 
 
Nos locais que possam oferecer perigo para o trânsito ou em que este deva estar sujeito a 
restrições especiais e ainda quando seja necessário dar indicações úteis, devem ser utiliza-
dos os respectivos sinais de trânsito – n.º 1 do artigo 5.º do CE. 
 
Os sinais de proibição são utilizados para transmitir aos utentes da via a interdição de deter-
minados comportamentos [1], complementares às regras do CE.  
 
O sinal C1 - Sentido proibido (Fig. 3.61) utiliza-se para indicar a proibição de transitar no 
sentido para o qual o sinal está orientado [1].  
 

 
C1 

Figura 3.61 
 
Este sinal deve ser utilizado no final das vias de sentido único, orientado para os utentes que 
podem entrar no sentido errado, nomeadamente nos ramos dos nós, para indicar que os veí-
culos podem unicamente circular no sentido contrário.  
 

                                                 
11 Menos correcto e menos frequente. 
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No caso de vias com dupla faixa de rodagem, estes sinais devem ser utilizados como medida 
de desencorajamento da utilização dos ramos de saída dos nós para acesso à faixa de roda-
gem de sentido contrário. 
 
Para tanto no final dos ramos de saída devem ser colocados dois sinais C1, um de cada lado 
do ramo, voltados em sentido contrário ao da marcha, ou seja no sentido da eventual entrada 
indevida. Deve ser dada especial atenção aos ramos de saída a que correspondem intersec-
ções de nível na via secundária, pois são aqueles em que a manobra irregular se encontra, 
por vezes, menos dificultada pela geometria da intersecção. 
 
Nestes casos é, ainda, recomendável tomar-se uma medida complementar de segurança que 
consiste em repetir esta sinalização um pouco a jusante da anterior (30 a 50 m, conforme os 
casos), criando um efeito de porta, para melhorar a eficácia da medida anterior. A execução 
da manobra irregular, que se pretende prevenir com esta sinalização, tem normalmente como 
consequência um choque frontal no ramo do nó ou na faixa de rodagem da via principal. 
 
Os sinais de trânsito proibido C2 a C9 (Fig. 3.62 e 3.63) são utilizados indicar a proibição de 
transitar (sinais C2 e C3l - Fig. 3.62) ou a interdição de acesso (todos os restantes - Fig. 3.62 
e  3.63) aos utentes, aos tipos de veículos, ou aos veículos com determinadas características, 
indicados na sua designação e na descrição no RST de cada um destes sinais [1]. 
 

 

 

 

 

 
C2 - Trânsito proibido   C3a - Trânsito proibido a auto-

móveis e motociclos com carro 
 C3b - Trânsito proibido a auto-

móveis pesados  

 

 

 

 

 
C3c - Trânsito proibido a 

automóveis de mercadorias  
 C3d - Trânsito proibido a auto-

móveis de mercadorias de 
peso total superior a ... t  

 C3e - Trânsito proibido a 
motociclos simples  

 

 

 

 

 
C3f - Trânsito proibido a ciclo-

motores  
 C3g - Trânsito proibido a 

velocípedes 
 C3h - Trânsito proibido a veí-

culos agrícolas 

 

 

 

 

 
C3i - Trânsito proibido a veícu-

los de tracção animal 
 C3j - Trânsito proibido a carros 

de mão 
 C3l - Trânsito proibido a peões

Figura 3.62 – Sinais de trânsito proibido 
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C3m - Trânsito proibido a 
cavaleiros  C3n - Trânsito proibido a veí-

culos com reboque  
C3o - Trânsito proibido a veí-
culos com reboque de dois ou 

mais eixos 

 

 

 

 

 

C3p - Trânsito proibido a veícu-
los transportando mercadorias 

perigosas 
 

C3q - Trânsito proibido a veí-
culos transportando produtos 

facilmente inflamáveis ou 
explosivos 

 

C3r - Trânsito proibido a veícu-
los transportando produtos 
susceptíveis de poluírem as 

águas 

 

 

 

 

 
C4a - Trânsito proibido a auto-

móveis e motociclos 
 C4b - Trânsito proibido a auto-

móveis de mercadorias e a 
veículos a motor com reboque

 C4c - Trânsito proibido a auto-
móveis, a motociclos e a veícu-

los de tracção animal 

 

 

 

 

 
C4d - Trânsito proibido a auto-
móveis de mercadorias e a veí-

culos de tracção animal 

 C4e - Trânsito proibido a 
peões, a animais e a veículos 
que não sejam automóveis ou 

motociclos 

 C4f - Trânsito proibido a veícu-
los de duas rodas 

 

 

 

 

 
C5 - Trânsito proibido a veícu-
los de peso por eixo superior a 

... t 

 C6 - Trânsito proibido a veícu-
los de peso total superior a ... t

 C7 - Trânsito proibido a veícu-
los ou conjunto de veículos de 
comprimento superior a ... m 

 

 

 

 
C8 - Trânsito proibido a veícu-
los de largura superior a ... m

 C9 - Trânsito proibido a veícu-
los de altura superior a ... m 

Figura 3.63 – Sinais de trânsito proibido (continuação) 
 
Quando um troço de via pública for vedado ao trânsito pela utilização de sinais de proibição 
que indicam a interdição de acesso, quer abranja um ou dois sentidos, quer todos os veículos 
ou certa categoria ou tipo de veículos, deve ser estabelecido um desvio de itinerário. 
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O desvio de itinerário consiste num percurso formado por um ou vários troços de outras vias 
públicas que, no conjunto, evitam o troço vedado ao trânsito, devendo ser convenientemente 
sinalizado [1]. 
 
Esta situação pode ter carácter temporário, sendo então regulada no âmbito da sinalização 
temporária (Capítulo V do RST), ou ser permanente, devendo então ser incluída na sinaliza-
ção do Sistema Informativo. 
 
O sinal C10 - Proibição de transitar a menos de ... m do veículo precedente  (Fig. 3.64), 
utiliza-se para indicar a proibição de transitar a uma distância do veículo precedente inferior à 
indicada no sinal [1]. Este sinal deve ser complementado com um painel adicional Modelo 2, 
para indicar a extensão da proibição. 
 

 
 C10 

Figura 3.64  
 
Os sinais C11a - Proibição de virar à direita e C11b - Proibição de virar à esquerda (Fig. 
3.65) utilizam-se para indicar a proibição de virar à direita e à esquerda na próxima intersec-
ção, respectivamente [1]. Estes sinais podem ser completados com painéis adicionais dos 
modelos 11 (vide Fig. 3.113).  
 

 

 

 
C11a   C11b  

Figura 3.65 
 
Em zona urbana pode ser utilizado um sinal de pré-sinalização de itinerário para virar à 
esquerda, do tipo I6 (Fig. 3.66), caso a viragem à esquerda seja interdita na próxima intersec-
ção. O esquema do itinerário deve ser ajustado à configuração das vias [1]. 
 

 

Figura 3.66 – Sinal I6 - Pré-sinalização de itinerário 
 

O sinal C12 - Proibição de inversão do sentido de marcha (Fig. 3.67), utiliza-se para indi-
car a proibição de efectuar a manobra de inversão do sentido de marcha [1]. Este sinal deve 
ser colocado do lado direito da via, contrariamente à prática corrente, podendo, se necessá-
rio, ser repetido do lado esquerdo. 
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         C12    C13       C13+Mod9 

        Figura 3.67                     Figura 3.68 
 
O sinal C13 - Proibição de exceder a velocidade máxima de ... km/h (Fig. 3.68) utiliza-se 
para indicar a proibição de circular a velocidade superior à indicada no sinal. Este sinal pode 
ser complementado com o painel adicional do modelo 9 (indicador de peso) [1]. Os limites de 
velocidade a tomar são sempre múltiplos de 10 km/h. 
 
Para serem respeitados e credíveis os limites de velocidade devem parecer razoáveis. Não 
devem assim ser impostos limites excessivos que prejudiquem a credibilidade da sinalização, 
tenham impactes negativos sobre a capacidade da via ou sejam potenciadores de acidentes. 
 
De acordo com o n.º 1 do art.º 28.º do CE, sempre que a intensidade do trânsito ou as carac-
terísticas das vias o aconselhem podem ser fixados, para vigorar em certas vias, troços de via 
ou períodos, limites máximos de velocidade instantânea inferiores ou superiores aos estabe-
lecidos no quadro dos limites gerais de velocidade do n.º 1 do art.º 27 do CE. A fixação de 
velocidades inferiores é da responsabilidade da entidade gestora da via. Contudo a fixação 
de limites de velocidade (...) quando superiores aos estabelecidos no CE é realizada no caso 
das auto-estradas por despacho do Ministro da Administração Interna, nos restantes casos 
por despacho do Director-Geral de Viação, sempre sob proposta da entidade gestora da via 
(n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro). 
 
Nas vias com circulação rápida utilizam-se, se necessário, vários sinais com a indicação de 
velocidade degressiva por patamares de 20 km/h em secção corrente (ver Quadro 3.12). 
Assim fora das localidades esta indicação é feita normalmente em dois escalões: 70 km/h e 
50 km/h ou 80 km/h e 60 km/h. Na aproximação a uma localidade assinalada pelo sinal res-
pectivo (N1 - Início de localidade) basta utilizar o sinal de 70 km/h pois o sinal N1 implica uma 
velocidade máxima de 50 km/h (vide 3.4.12). 
 
Os sinais de regulamentação colocados no mesmo suporte que os sinais de identificação de 
localidades, são aplicáveis em todas as vias dessa localidade, salvo se outra regulamentação 
for transmitida por outros sinais colocados no interior da localidade [1]. Assim um sinal C13 
colocado no mesmo suporte que o sinal N1 aplica-se a todas as vias da localidade (Fig. 
3.69), sendo obviamente incorrecto utilizar um sinal C13 de 50 km/h neste caso. 
 

 

Figura 3.69 – Sinais C13 e N1 no mesmo suporte 
 

A utilização do sinal C20b - Fim da limitação de velocidade, sobre o sinal N2 - Fim de locali-
dade (Fig. 3.70), na sequência do conjunto C13+N1 (Fig 3.69), é incorrecta, pois o próprio 
RST determina que a limitação de velocidade associada ao sinal N1 é aplicável em todas as 
vias dessa localidade, pelo que no fim da localidade termina a regulamentação associada ao 
respectivo sinal de identificação. 
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Figura 3.70 – Sinais C20b e N2a no mesmo suporte 

 
É incorrecta a prática corrente de impor limites de velocidade nas vias públicas corresponden-
tes aos limites máximos de velocidade em vigor para automóveis ligeiros de passageiros para 
os regimes de circulação prevalecentes (vide Nota 4). O n.º 1 do artigo 12.º do RST refere 
que “os sinais são válidos em toda a largura da faixa de rodagem aberta à circulação para os 
condutores a que se dirigem”, pelo que esta prática corresponde a limitar a velocidade máxi-
ma instantânea de todas as categorias de veículos (vide Quadro 3.5) ao valor inscrito no sinal 
que é, nalguns casos, superior em 40 km/h à velocidade permitida pelo regime de circulação 
prevalecente. 
  

Quadro 3.5 – Extracto do quadro do artigo 27.º do CE 
 

Limites gerais de velocidade instantânea (km/h) Dentro das 
localidades 

Restantes 
vias públicas 

Ciclomotores, quadriciclos e tractocarros 
 

40 45 

Motociclos   
De cilindrada superior a 50 cm3 e sem carro lateral 50 90 
Com carro lateral ou com reboque 50 70 
De cilindrada não superior a 50 cm3 

 

Triciclos 
 

40 
 

50 

60 
 

80 

Automóveis ligeiros de passageiros e mistos   
Sem reboque 
Com reboque 
 

50 
50 

90 
70 

Automóveis ligeiros de mercadorias e pesados de passageiros   
Sem reboque 
Com reboque 
 

50 
50 

80 
70 

Automóveis pesados de mercadorias   
Sem reboque ou com semi-reboque 
Com reboque 
 

50 
40 

80 
70 

Tractores agrícolas ou florestais 
 
Máquinas agrícolas, motocultivadores e máquinas industriais sem matrícula 
 

30 
 

30 

40 
 

30 

Máquinas industriais com matrícula 40 70 

 
O sinal C14a - Proibição de ultrapassar (Fig. 3.71) deve utilizar-se para indicar que é proibi-
da a ultrapassagem de outros veículos, que não sejam velocípedes, ciclomotores de duas 
rodas ou motociclos de duas rodas sem carro lateral [1]. 
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C14a  

Figura 3.71 
 
Numa estrada de faixa de rodagem única com duas vias de trânsito, a manobra de ultrapas-
sagem é realizada por ocupação da via de sentido contrário. Para que a ultrapassagem se 
realize em segurança o condutor deve poder ver uma distância à sua frente de modo a poder 
completar a manobra sem obrigar um terceiro veículo, que circule em sentido oposto, a dimi-
nuir a sua velocidade [12]. 
 
A Norma de Traçado da JAE [13] permite calcular a distância de visibilidade de ultrapassa-
gem (DVU) pela fórmula: 

DVU (m) = 7 x V85 (km/h), 

em que V85 é a velocidade do tráfego, correspondente ao percentil 85 da distribuição das 
velocidades. 
 
De acordo com [12] a aplicação do Critério de Glennon à DVU permite determinar a distância 
de visibilidade a utilizar na definição de zonas de proibição de ultrapassagem como 0.7 DVU, 
e a parte daquela distância em que a ultrapassagem deve ser proibida por sinalização como 
0.4 DVU – Figura 3.72. 
 

0.4 DVU

0.7 DVU

G

G

LBTa LBMLBT

 
Figura 3.72 – Critério de Glennon 

 
No Capítulo 5 – Sinalização de proibição de ultrapassagem, encontram-se definidos os crité-
rios de sinalização de proibição de ultrapassagem em curvas em planta e em perfil longitudi-
nal. 
 
O sinal C14b - Proibição de ultrapassar para automóveis pesados (Fig. 3.73) utiliza-se 
para indicar que é proibida a ultrapassagem para todos os automóveis pesados [1]. Este sinal 
pode ser complementado com o painel adicional do Modelo 9. 
 

 

 

 
C14b   C14c  

Figura 3.73 
 



 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
 
 

40

O sinal C14c - Proibição de ultrapassar para motociclos e ciclomotores (Fig. 3.73) utiliza-
se para indicar que é proibida a ultrapassagem para os motociclos e ciclomotores [1].  
 
O sinal C15 - Estacionamento proibido (Fig. 3.74) utiliza-se para indicar a proibição perma-
nente de estacionar quaisquer veículos [1]. 
 

 

 

 
C15   C16  

Figura 3.74 
 

O sinal C16 - Paragem e estacionamento proibidos (Fig. 3.74) utiliza-se para indicar a 
proibição permanente de parar ou estacionar quaisquer veículos [1]. 
 
Como sinais de regulamentação que são, as interdições indicadas pelos sinais C15 e C16 
são válidas até à intersecção de nível mais próxima (n.º 5 do art.º 12.º do RST). 
 
Estes sinais podem ser complementados por painéis adicionais dos modelos 3 - Indicadores 
do início ou fim do local regulamentado, 4 e 5 - Indicadores da extensão regulamentada e de 
repetição da extensão, 6 - Indicadores de continuação do local regulamentado quanto a esta-
cionamento ou paragem, 7 - Indicadores de periodicidade, 8 - Indicadores de duração, 10 - 
Indicadores de aplicação e 11 - Indicadores de veículos a que se aplica a regulamentação. 
Na Figura 3.75 apresentam-se exemplos da sua utilização. 
 

Modelo 6a

Modelos 7d e 8

Modelo 10a

Modelo 3d  
Figura 3.75 – Exemplos de utilização de painéis adicionais 

 
Os painéis dos modelos 4, 5 e 6 (Figura 3.76) utilizam-se para complementar os sinais C15 e 
C16 sendo os do modelo 6 exclusivo destes sinais. Os painéis dos modelos 4 e 5 podem 
também complementar os sinais H1 (Fig. 3.112) e H20c (Fig. 3.121) [1]. 
 

     
Modelo 4a Modelo 4b Modelo 5 Modelo 6a Modelo 6b 

Figura 3.76 – Painéis adicionais dos modelos 4,5 e 6 
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O sinal C17 - Proibição de sinais sonoros (Fig. 3.77) utiliza-se para indicar a proibição de 
utilizar sinais sonoros [1]. É adequada a utilização deste sinal junto a hospitais, clínicas e 
outros locais onde o repouso deve ser preservado. 

 

 
C17 

Figura 3.77 
 
O sinal C18 - Paragem obrigatória na alfândega (Fig. 3.78) utiliza-se para indicar que o 
condutor é obrigado a parar no posto alfandegário de que se aproxima [1]. Dada a integração 
de Portugal na UE e a eliminação de postos alfandegários na fronteira com Espanha, este 
sinal não tem utilização permanente nas nossas fronteiras terrestres. A sua utilização limita-
se então a algumas situações muito específicas em portos marítimos (acessos a cais de 
ferry-boats com ligações internacionais) e, eventualmente, em aeroportos. 
 

    
C18    C19 

Figura 3.78 
 

O sinal C19 - Outras paragens obrigatórias (Fig. 3.78) utiliza-se para indicar outras para-
gens obrigatórias cujo motivo consta da inscrição do sinal [1]. Além do exemplo dado pelo 
RST, no sinal C19 a inscrição pode indicar outras paragens obrigatórias como, por exemplo, 
“POLÍCIA”, se for o caso de um controlo policial, “PORTARIA”, no caso de uma portaria de 
uma instalação pública ou privada existente numa via de acesso à mesma, etc. 
 
O sinal C20a - Fim de todas as proibições impostas anteriormente por sinalização a veí-
culos em marcha (Fig. 3.79) utiliza-se para indicar o local a partir do qual cessam todas as 
proibições anteriormente impostas por sinalização aos condutores de veículos em marcha [1]. 
 

    
C20a - Fim de todas as proi-
bições impostas anteriormen-
te por sinalização a veículos 

em marcha 

C20b - Fim da limitação de 
velocidade 

C20c - Fim da proibição de 
ultrapassar 

C20d - Fim da proibição de 
ultrapassar para automóveis 

pesados 
 

   
C20e - Fim da proibição de 

ultrapassar para motociclos e 
ciclomotores 

C21 - Fim da paragem ou 
estacionamento proibidos 

C22 - Fim da proibição de 
sinais sonoros 

Figura 3.79 – Sinais de fim de proibição 
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Os sinais C20b, C20c, C20d, C20e, C21 e C22 (Fig. 3.79) utilizam-se para indicar o local a 
partir do qual deixa de ser imposta a proibição definida pelos sinais C13, C14a, C14b, C14c, 
C15 ou C16 e C17, respectivamente [1]. 
 
A imposição de uma proibição mais restritiva do que a anteriormente imposta dispensa, 
obviamente, a utilização destes sinais de fim de proibição, como é o caso da velocidade 
degressiva. 
 
No exemplo da Figura 3.75 a solução mais corrente é a da utilização do sinal C21, em vez do 
sinal C15 complementado com o Modelo 3d, como se mostra na Figura 3.80. 
 

Modelo 6a

Modelos 7d e 8

Modelo 10a

 
Figura 3.80 – Exemplo de utilização do sinal C21 

 
 
3.4.4. – Sinais de Obrigação 
 
Os sinais de obrigação utilizam-se para transmitir aos utentes a imposição de determinados 
comportamentos [1]. 
 
Numa intersecção sempre que certas vias são interditas, seja pela existência de um sentido 
único ou de uma zona pedonal, seja porque não são permitidos determinados movimentos, 
esse facto pode ser sinalizado por marcação rodoviária (setas de selecção, quando entre 
linhas contínuas [1] ou em faixa com uma única via de trânsito), por sinais de proibição ou 
ainda por sinais de obrigação [11]. A solução a escolher depende da geometria da intersec-
ção, dos movimentos permitidos e ainda da existência ou não de vias de sentido único. 
 
Os sinais C1 e C2 (sentido e trânsito proibidos, respectivamente) são de uma grande eficácia 
em intersecções. No entanto, se não resultar qualquer ambiguidade da sua utilização, são 
preferíveis os sinais C11a e C11b (proibição de virar à direita e à esquerda, respectivamente) 
ou os sinais de sentido obrigatório. Convém escolher a solução mais simples, ou seja a que 
conduz à utilização do menor número de sinais. 
 
Por exemplo, se é proibido virar à esquerda e à direita é preferível utilizar um sinal D1c (Fig. 
3.81 e 3.82) do que dois sinais de proibição C11a e C11b no mesmo suporte. Se não existe à 
direita senão uma via e se é sentido proibido, é preferível utilizar um sinal C11a (proibição de 
virar à direita) do que um sinal D2a (vide Fig. 3.85) [11]. 
 
Os sinais D1a, D1b, D1c, D1d e D1e - Sentido obrigatório (Fig. 3.81) utilizam-se para indi-
car a obrigação de seguir no sentido indicado pela seta inscrita no sinal [1].  
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D1a - Sentido obrigatório   D1b - Sentido obrigatório   D1c - Sentido obrigatório 

 

 

  

 
D1d - Sentido obrigatório   D1e - Sentido obrigatório 

Figura 3.81 
 

Os sinais D1c, D1d e D1e são utilizados nas vias afluentes das intersecções. Os sinais D1a e 
D1b obrigam a tomar a via ou faixa em que estão colocados, pelo que os seus critérios de uti-
lização são diversos dos anteriores, sendo utilizados preferencialmente em vias de sentido 
único ou faixas unidireccionais. 

 
Figura 3.82 – Exemplos 

 
Na Figura 3.82 mostram-se duas situações equivalentes em que o sinal de proibição C11b e 
o de obrigação D1e são utilizados na via afluente à intersecção e uma terceira situação de 
utilização do sinal de obrigação D1c. 
 
Na Figura 3.83 dão-se dois exemplos de utilização do sinal D1a associado a vias de sentido 
único. 
 

 
Figura 3.83 – Exemplos 

 
O sinal de sentido obrigatório D1a deve ser utilizado em rotundas, associado a uma ou duas 
baias direccionais múltiplas (conforme existam uma ou duas vias de trânsito na entrada, res-
pectivamente), em posição frontal à trajectória dos veículos que entram na rotunda, nomea-
damente em estradas (urbanas ou interurbanas) e arruamentos principais – Figura 3.84. 
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 Figura 3.84 – Exemplos de utilização do sinal D1a em rotundas em estrada urbana 

 
De acordo com a definição do RST o sinal O6, baia direccional, “indica o desenvolvimento de 
um troço em curva, podendo utilizar-se individualmente ou em sucessão múltipla”. 
 
As baias direccionais utilizam-se assim, em complemento da sinalização de perigo em curvas 
horizontais como se viu no parágrafo 3.4.1, sendo as baias direccionais múltiplas utilizadas 
em estradas interurbanas de faixa de rodagem única em curvas da classe de homogeneidade 
D (vide Quadro 3.3 - Sinalização de curvas em função da classe de homogeneidade e crité-
rios de colocação longitudinal das baias direccionais – parágrafo 3.5.4). 
 
Dada a utilização corrente e de acordo com a descrição do RST destas baias em curvas, a 
sua utilização em rotundas, sem o sinal de sentido obrigatório a complementá-las, é contrária 
à expectativa do condutor, que pode assim associar a situação à entrada de uma curva direi-
ta da classe de homogeneidade D em secção corrente e não à entrada numa rotunda. 
 
Daí que, em rotundas, as baias múltiplas não devam ser utilizadas isoladamente mas sim 
associadas ao sinal de sentido obrigatório D1a, para acentuar o carácter de entrada na 
rotunda, eliminando qualquer confusão com uma curva em planta (critério de homogeneida-
de). 
 
Por outro lado, salienta-se que o critério geral de utilização preconizado para o sinal D1a é 
coerente com a sua aplicação em rotundas, pois o anel de circulação é claramente uma via 
de sentido único, embora de carácter especial. 
 
Nas rotundas da rede secundária de arruamentos a utilização das baias direccionais associa-
das ao sinal D1a não é fundamental, sendo mesmo dispensável nas vias de acesso local. 
 
Os sinais D2a, D2b e D2c - Sentidos obrigatórios possíveis (Fig. 3.85) utilizam-se para 
indicar a obrigação de seguir por um dos sentidos indicados pelas setas inscritas no sinal [1]. 
 

 

 

 

  

 
D2a   D2b    D2c  

Figura 3.85 – Sentidos obrigatórios possíveis  

Os sinais D2a e D2b podem ser de mais difícil compreensão do que os sinais de proibição 
C11a e C11b (proibição de virar à direita e à esquerda, respectivamente), pelo que a sua uti-
lização é relativamente limitada. O sinal D2c pode ser utilizado numa bifurcação em zona 
urbana, para antecipar a opção que surge (Fig. 3.86). 
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Figura 3.86 – Exemplo de bifurcação 

 
Os sinais D3a e D3b - Obrigação de contornar a placa ou obstáculo (Fig. 3.87) utilizam-se 
para indicar a obrigação de contornar a placa ou obstáculo pelo lado indicado na seta inscrita 
no sinal [1]. 

 

 

 
D3a   D3b  

Figura 3.87 – Obrigação de contornar a placa ou obstáculo  
 
Estes sinais indicam qual a parte da plataforma a tomar face à existência de uma placa ou de 
um obstáculo, apontando-a claramente através da seta inclinada, enquanto os sinais de sen-
tido obrigatório D1a e D1b indicam a direcção a seguir, recorrendo à seta horizontal, tal como 
no caso de um sinal de direcção em seta. 
 
De acordo com o CE (artigo 16.º), nos cruzamentos, entroncamentos e rotundas o trânsito 
faz-se de forma a dar a esquerda à parte central dos mesmos ou às placas, postes, ilhéus 
direccionais (ver definição do CE) ou dispositivos semelhantes desde que se encontrem no 
eixo da faixa de rodagem de que procedem os veículos12, excepto se se encontrarem numa 
via de sentido único ou na parte da faixa de rodagem afecta a um só sentido (conceito de ilha 
direccional utilizado neste manual), casos em que o trânsito se pode fazer pela esquerda ou 
pela direita, conforme for mais conveniente. 
 
Deve sinalizar-se sempre as ilhas centrais nas vias de acesso a cruzamentos, entroncamen-
tos e rotundas, sendo o sinal D3a geralmente complementado com uma baliza de posição O7 
– ver Figura 3.84 e Anexo 3.  
 

   
Figura 3.88 – Entroncamento com ilha triangular Figura 3.89 – Entroncamento com 

ilha separadora de sentidos 
 
Por outro lado, face à actual redacção do artigo 16.º do CE, os entroncamentos existentes 
com ilha triangular (Figura 3.88) em que podia ser dada a esquerda ou a direita à ilha, con-
forme a direcção que se pretendia tomar, passam a ter o esquema de circulação apresenta-
do, que dificulta a manobras de viragem à esquerda (de e para a via principal). Estes entron-

                                                 
12 A anterior versão do CE exceptuava os casos em que houvesse sinalização em contrário e ainda os casos em 
que as placas situadas no eixo da via tivessem forma triangular (Figura 3.88).  
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camentos devem ser remodelados substituindo a ilha triangular por ilha separadora de senti-
dos na via secundária, tal como esquematicamente representado na Figura 3.89. De salientar 
que a mudança é benéfica em termos de segurança rodoviária, desde que a remodelação 
seja realizada em tempo útil. 
 
O sinal D4 - Rotunda (Fig. 3.90) utiliza-se para indicar a entrada  numa  rotunda, onde  vigo-
ram  as  regras de circulação próprias destas intersecções e onde o trânsito se deve efectuar 
em sentido giratório [1]. 
 

 
D4 

Figura 3.90 
 
O sinal D4 utiliza-se para indicar a entrada numa rotunda e como tal só pode estar colocado à 
entrada da rotunda e não na ilha central como, erradamente, acontece com alguma frequên-
cia (Fig. 3.91). 
 

          
Figura 3.91 – Sinal D4 mal e bem colocado 

 
De acordo com o CE uma rotunda é “uma praça formada por cruzamento ou entroncamento, 
onde o trânsito se processa em sentido giratório e sinalizada como tal”. A sinalização de uma 
rotunda implica assim a utilização dos sinais B7 - Aproximação de rotunda (Fig. 3.57) e D4, 
correctamente colocados. 
 
Não sendo o sinal B7 um sinal de cedência de passagem em termos internacionais, deve 
associar-se sempre ao sinal D4, na entrada da rotunda, o sinal B1, aliás em conformidade 
com o recomendado pelo Grupo de Trabalho da Segurança e da Circulação (WP1) da CEE / 
ONU e a prática corrente no nosso País (ver Fig. 3.84 e 3.91).  

 

  

  

 

  

 
D5a - Via obrigatória para auto-

móveis de mercadorias   D5b - Via obrigatória para auto-
móveis pesados   D6 - Via reservada a veículos de 

transporte público 
Figura 3.92 

 
O sinal D5a - Via  obrigatória  para  automóveis  de  mercadorias (Fig. 3.92) utiliza-se para 
indicar a obrigação para todos os automóveis de mercadorias de circularem pela via de trân-
sito a que se refere o sinal. A inscrição do peso, em toneladas, em painel adicional (modelo 
9), indica que a obrigação só se aplica quando o peso bruto do veículo ou conjunto de veícu-
los for superior ao peso referido [1]. 
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O sinal D5b - Via obrigatória para automóveis pesados (Fig. 3.92)  utiliza-se para indicar a 
obrigação para os automóveis pesados de circularem pela via de trânsito a que se refere o 
sinal [1]. 
 
O sinal D6 - Via reservada a veículos de transporte público (Fig. 3.92) utiliza-se para indi-
car que a via está reservada apenas à circulação de veículos de transporte público regular de 
passageiros, automóveis de praça, de letra A ou taxímetro, veículos prioritários e de polícia 
[1]. 
 
A afectação das prescrições transmitidas pelos sinais D5a, D5b e D6 a uma via de trânsito, 
tal como a de qualquer outro sinal de regulamentação, pode ser realizada utilizando sinais de 
afectação de vias (vide Fig. 3.100 – sinal F2) ou colocando os sinais por cima da via de trân-
sito respectiva.  
 
Quando a via reservada a veículos de transporte público for a via mais à direita da faixa de 
rodagem, como é mais corrente, e estiver marcada de acordo com o RST (marca longitudinal 
M7 ou M7a – ver parágrafo 4.2), o sinal D6 pode ser afectado a essa via pela sua simples 
colocação do lado direito no sentido de trânsito a que respeita (Fig. 3.93). 
 

 
Figura 3.93 – Corredor de circulação para veículos de transporte público 

 
Neste caso o sinal limita-se a confirmar a regulamentação já materializada pelas marcas 
rodoviárias, as quais indicam inequivocamente que o sinal respeita apenas à via de trânsito 
mais próxima (alínea b do n.º 2 do artigo 12.º do RST).  
 
É assim dispensável a utilização de sinal de afectação de vias, contrariamente à prática cor-
rente, em que são por vezes usados sinais que não fazem parte do RST. 
 
Os sinais D7a - Pista obrigatória para velocípedes, D7b - Pista obrigatória para peões e 
D7c - Pista obrigatória para cavaleiros (Fig. 3.94) utilizam-se para indicar a obrigação de 
os velocípedes, os peões e os cavaleiros respectivamente, circularem pela pista que lhes é 
especialmente destinada [1]. 
 

 

  

 

  

 
D7a - Pista obrigatória para 

velocípedes    D7b - Pista obrigatória para 
peões   D7c - Pista obrigatória para 

cavaleiros 
Figura 3.94 

 
O sinal D7d - Pista obrigatória para gado em manada (Fig. 3.95) utiliza-se para indicar que 
os condutores de gado em manada são obrigados a conduzi-lo por uma pista especialmente 
reservada para esse fim [1]. 
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D7d - Pista obrigatória para gado 

em manada   D7e - Pista obrigatória para 
peões e velocípedes   D7f - Pista obrigatória para 

peões e velocípedes 
Figura 3.95 

 
Os sinais D7e e D7f - Pista obrigatória para peões e velocípedes (Fig. 3.95) utilizam-se 
para indicar que os peões, bem como os velocípedes, são obrigados a utilizar uma pista que 
lhes é especialmente destinada, devendo, para sinalizar esta pista, ser utilizado o sinal D7e 
ou D7f, consoante e respectivamente não exista ou exista separação entre as duas partes da 
pista destinadas ao trânsito de peões e ao de velocípedes [1]. 
 
De acordo com o CE, os sinais que identificam pistas especialmente destinadas a animais ou 
veículos de certas espécies indicam também a proibição da sua utilização por quaisquer 
outros veículos. Contudo, as pistas destinadas a velocípedes podem ser utilizadas pelos 
peões quando não existam locais que lhes sejam especialmente destinados, devendo ainda 
as pessoas que transitam usando patins, trotinetas ou outros meios de circulação análogos 
utilizar as pistas referidas, sempre que existam. 
 
No caso de uma via ou pista que tem continuidade após cada intersecção, deve ser utilizado 
o sinal correspondente em cada novo local onde se pode entrar na via ou pista.  
 
O sinal D8 - Obrigação de transitar à velocidade mínima de ... km/h (Fig. 3.96) utiliza-se 
para indicar que o condutor é obrigado a transitar a uma velocidade não inferior à indicada no 
sinal [1]. 
 
De acordo com o CE os limites mínimos de velocidade podem ser fixados para vigorar em 
certas vias, troços de via ou períodos, sempre que a intensidade do trânsito ou as caracterís-
ticas das vias o aconselhem. São exemplos certas obras de arte especiais como pontes, via-
dutos e túneis com elevados volumes de tráfego. 
 

  

  

 

  

 
D8 - Obrigação de transitar à 
velocidade mínima de ... km/h   D9 - Obrigação de utilizar corren-

tes de neve   D10 - Obrigação de utilizar as 
luzes de cruzamento (médios) 

acesas 
Figura 3.96 

 
O sinal D9 - Obrigação de utilizar correntes de neve (Fig. 3.96) utiliza-se para indicar que 
os veículos só podem transitar quando tenham colocadas correntes de neve em duas rodas 
motoras [1]. 
 
O sinal D10 - Obrigação de utilizar as luzes de cruzamento (médios) acesas (Fig. 3.96) 
utiliza-se para indicar que os veículos só podem transitar com os médios acesos [1].  
 
Este sinal deve ser colocado à entrada de túneis e em todas as situações em que o uso das 
luzes de cruzamento acesas possa contribuir decisivamente para a melhoria da segurança 
rodoviária. Este sinal foi utilizado em Portugal, pela primeira vez, no IP5 no âmbito de um 
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conjunto de medidas de engenharia de baixo custo levadas a efeito pela JAE neste itinerário 
[14]. 
 
Os sinais D11a a D16 (Fig. 3.97) utilizam-se para indicar que terminou a via obrigatória, a via 
reservada ou a pista obrigatória sinalizadas anteriormente ou para indicar o local a partir do 
qual termina a obrigação imposta por sinal anterior com idêntico grafismo base. 
 
No caso de uma via ou pista que tem continuidade após cada intersecção, não deve ser utili-
zado o sinal de fim de obrigação junto de cada intersecção mas somente quando a via ou pis-
ta efectivamente termina. 
 

 

  

 

  

 
D11a - Fim da via obrigatória 

para automóveis de mercadorias   D11b - Fim da via obrigatória 
para automóveis pesados   D12 - Fim da via reservada a 

veículos de transporte público

 

  

 

  

 
D13a - Fim da pista obrigatória 

para velocípedes   D13b - Fim da pista obrigatória 
para peões   D13c - Fim da pista obrigató-

ria para cavaleiros 

 

  

 

  

 
D13d - Fim da pista obrigatória 

para gado em manada   D13e - Fim da pista obrigatória 
para peões e velocípedes   D13f - Fim da pista obrigatória 

para peões e velocípedes 

 

  

 

  

  
D14 - Fim da obrigação de tran-
sitar à velocidade mínima de ... 

km/h 
  D15 - Fim da obrigação de utili-

zar correntes de neve  
D16 - Fim da obrigação de uti-
lizar as luzes de cruzamento 

(médios) acesas 

 Figura 3.97 – Sinais de fim de via reservada, de via ou de pista obrigatória ou 
de obrigação anteriormente imposta 

 
3.4.5. – Sinais de selecção de vias 
 
Os sinais de prescrição específica, que incluem os sinais de selecção de vias, de afectação 
de vias e os sinais de zona, utilizam-se para transmitir aos utentes a imposição ou proibição 
de determinados comportamentos. 
 
Os sinais de selecção de vias (Fig. 3.98) utilizam-se para indicar as vias de trânsito que 
devem ser utilizadas pelos veículos que vão seguir os destinos indicados nos sinais. 
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E1 - Destinos sobre o itinerário   E2 - Destinos de saída   E3 - Sinal de selecção lateral 

Figura 3.98 – Sinais de selecção de vias 
 
Os sinais E1 - Destinos  sobre o itinerário e E3 - Sinal de selecção lateral utilizam-se para 
indicar as vias de trânsito que devem ser utilizadas pelos veículos que vão seguir os destinos 
indicados no sinal [1]. 
 
O sinal E2 - Destinos de saída utiliza-se para indicar o início de uma via de trânsito destina-
da aos veículos que vão utilizar uma saída [1] cujos destinos estão indicados no sinal. 
 
O sinal E1, apenas pode ser utilizado por cima da via, devendo a vertical definida pela ponta 
da seta que nele figurar estar centrada em relação à via de trânsito que afecta. Preceito qua-
se sempre desrespeitado, o que cria situações que podem induzir os condutores em erro – a 
distância entre setas tem que ser igual à largura das vias de trânsito e o sinal devidamente 
colocado (ver Anexo 3). 
 
O sinal E2 apenas pode ser utilizado por cima da berma, colocado no início da via de saída. 
Este sinal não deve ser utilizado no caso de uma divergência (ver alínea 3.6.2.2.2) pois neste 
caso a(s) via(s) de saída  têm continuidade na secção corrente a montante do ponto conside-
rado. 
 
O sinal E3 só pode ser utilizado quando existam duas vias de trânsito no mesmo sentido [1]. 
Ou seja, sempre que existam três ou mais vias no mesmo sentido, dentro ou fora das locali-
dades, a selecção por via deve ser feita utilizando sinais E1 – ver Fig. 3.99. 
 

 
Figura 3.99 – Sinal de selecção de vias incorrecto 

 
3.4.6. – Sinais de afectação de vias 
 
Os sinais F1a, F1b e F1c - Aplicação de prescrição a via de trânsito (Fig. 3.100) utilizam-
se para indicar a aplicação de prescrições a uma ou várias vias de trânsito, devendo o sinal 
(e não o símbolo, como se vê por vezes) ser representado sobre a seta indicativa da via a 
que se aplica [1].  
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F1a  F1b  F1c  

F1 - Aplicação de prescrição a via de trânsito 
 

 
F2 - Via de trânsito reservada a veículos  

de transporte público 
Figura 3.100 – Sinais de afectação de vias 

 
O sinal F2 - Via de trânsito reservada a veículos de transporte público  (Fig. 3.100) utili-
za-se para indicar uma via de trânsito reservada a veículos de transporte público regular de 
passageiros, automóveis de praça de letra A ou taxímetro, veículos prioritários e de polícia 
[1]. 

 
Os sinais F1a, F1b e F1c podem ser utilizados, nomeadamente, para indicar os limites míni-
mos e máximos de velocidade aplicáveis nas diferentes vias de trânsito, bem como a proibi-
ção do trânsito a veículos de determinada espécie [1]. Os sinais F1 e F2 são exemplificativos 
devendo as prescrições bem como o número de vias de trânsito assinaladas adaptar-se à 
situação que se pretende sinalizar. 
 
Em faixas de rodagem com três ou mais vias de trânsito por sentido é preferível, por mais efi-
caz, utilizar, em vez dos sinais de afectação de vias, os sinais de proibição, de obrigação, de 
cedência de passagem ou de informação colocados por cima da via a que respeitam, comple-
tados, se necessário, por uma seta, obtendo-se o mesmo efeito. 
 
3.4.7. – Sinais de zona 
 
Os sinais de zona G1 a G5b (Fig. 3.101) utilizam-se exclusivamente dentro das localidades 
para indicar a entrada numa zona – área que se pretende ordenar, constituída por um conjun-
to de vias públicas – em que as prescrições ou indicações do sinal inscrito no sinal de zona 
são aplicáveis em todas as vias integradas na zona delimitada [1]. 
 
O sinal G5b - Zona de trânsito proibido permite indicar a entrada numa zona em que o 
trânsito é proibido apenas aos veículos representados no sinal. Pode ser inscrito neste sinal 
de zona um dos sinais C3a a C9 (fig. 3.62 e 3.63). 
 
Na parte inferior dos sinais de zona podem figurar informações úteis sobre as restrições, 
proibições ou obrigações a respeitar. Porém, quando a quantidade da informação ocupe mais 
de uma linha, as mesmas indicações devem ser dadas através de painel adicional dos mode-
los 19a ou 19b - Indicadores de início ou fim de zona regulamentada (Fig. 3.102) [1]. 
 
Nomeadamente no caso de zonas de estacionamento sujeito ao pagamento de uma taxa 
pode assinalar-se tal facto com a inscrição “pago” no próprio sinal de zona, deixando-se para 
os painéis adicionais a definição da periodicidade e da duração, quando for o caso. Para 
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assinalar o facto de o estacionamento ser pago pode, ainda, ser utilizado o painel adicional 
do modelo 20 (Fig. 3.102). As tarifas aplicadas e outros pormenores de natureza não coberta 
pelo RST não devem, obviamente, ser incluídos na sinalização, por serem irrelevantes para a 
tarefa de condução. 
 
Os sinais G6 a G9 utilizam-se para indicar que terminou a zona em que a autorização ou a 
prescrição prevalecem ou ainda que terminaram todas as proibições impostas na zona. 
 

 

 

 

 

 
G1 - Zona de estacionamento 

autorizado  G2a - Zona de estacionamento 
proibido  G2b - Zona de estacionamento 

proibido 

 

 

 

 

 
G3 - Zona de paragem e esta-

cionamento proibidos  G4 - Zona de velocidade limitada  G5a - Zona de trânsito proibido

 

 

 

 

 
G5b - Zona de trânsito proibido  G6 - Fim de zona de estaciona-

mento autorizado  G7a - Fim de zona de paragem e 
estacionamento proibidos 

 

 

 

 

 
G7b - Fim de zona de paragem e 

estacionamento proibidos  G8 - Fim de zona de velocidade 
limitada  G9 - Fim de todas as proibições 

impostas na zona 
Figura 3.101 – Sinais de zona 

   
Modelo 19a Modelo 19b  Modelo 20 

Figura 3.102 – Painéis adicionais 
 
Também no caso dos sinais de zona as terminologias do CE e do RST parecem entrar em 
conflito. O CE define legalmente os seguintes termos: parque de estacionamento como 
local exclusivamente destinado ao estacionamento de veículos e zona de estacionamento 
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como local da via pública especialmente destinado, por construção ou sinalização, ao esta-
cionamento de veículos. 
 
Nenhum destes conceitos coincide com a descrição do sinal G1 - Zona de estacionamento 
autorizado: “indicação de entrada numa zona em que o estacionamento é autorizado”. 
 
Um parque de estacionamento sendo um local exclusivamente destinado ao estacionamento 
de veículos, deve constituir-se como local diferenciado e delimitado fisicamente, sinalizado 
nas suas entradas com o sinal H1a - Estacionamento autorizado, com ou sem painéis adicio-
nais (até um máximo de quatro) indicadores de periodicidade, de duração e de estaciona-
mento pago. 
  
Uma zona de estacionamento sendo um local da via pública especialmente destinado, por 
construção ou sinalização, ao estacionamento de veículos, diferencia-se do anterior por fazer 
parte da via pública e ter os espaços de estacionamento definidos por construção – recortes, 
pavimento sobrelevado em relação ao da faixa de rodagem adjacente (Fig. 3.103) – ou sinali-
zação – linhas contínuas ou descontínuas de cor branca, paralelas, perpendiculares ou oblí-
quas ao eixo da via e definindo espaços com forma de rectângulo ou de paralelogramo [1] 
(Fig. 3.104). 
 

 
Figura 3.103 – Zonas de estacionamento definidas por construção 

 
Figura 3.104 – Zonas de estacionamento definidas por sinalização 

 
Uma zona de estacionamento autorizado, eventualmente de duração limitada ou sujeito ao 
pagamento de uma taxa, delimitada por sinais de zona, é um conjunto de arruamentos de 
uma localidade cujos limites estão assinalados com os sinais G1 nas entradas e G6 nas saí-
das - Figura 3.105. 

 

 
Figura 3.105 – Exemplo de zona de estacionamento autorizado 
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Todos os sinais de zona têm na parte superior a inscrição “zona”, na parte central um e um só 
sinal inscrito e, eventualmente, na parte inferior uma única linha com informações úteis sobre 
as restrições, proibições ou obrigações a respeitar. Os exemplos da Figura 3.106 não têm, 
assim, cobertura no RST. 

    
Figura 3.106 – Exemplos de sinais de zona incorrectos 

 
3.4.8. - Sinais de informação 
 
Os sinais de informação são utilizados para indicar a existência de locais ou serviços com 
interesse e para dar outras indicações úteis [1]. Permitem, ainda, nalguns casos, indicar a dis-
tância a que esses locais ou serviços se encontram ou ainda a direcção a tomar para lhes 
aceder (Fig. 3.107). 
 

             

Figura 3.107 – Exemplos de sinais de informação 
 
Estes sinais podem dividir-se em dois grandes grupos: 
 

1. os que transmitem uma indicação útil para a tarefa de condução (Fig 3.108 13); 

2. os que indicam locais ou serviços de interesse para os utentes. 
 

 
Figura 3.108 – Exemplos de sinais de informação que transmitem uma indicação útil 

 
                                                 
13 Incluem-se neste grupo todos os restantes sinais de número e sentido das vias de trânsito e de supressão de 
vias de trânsito.  
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De acordo com a Norma de Sinalização Turística da JAE (NST) [7], incluída no Anexo 7 e 
aplicável nas estradas da Rede Nacional, os locais e serviços de interesse cobertos pela sim-
bologia de informação são sinalizados nas intersecções que permitem aceder-lhes, utilizando 
sinais de informação ou sinais do sistema informativo, de acordo com a indicação prestada e 
com o tipo de acessibilidade que a rede lhes confere (ver parágrafo 3.6). 
 
Na NST encontram-se sistematizados os critérios de utilização na rede nacional dos sinais de 
informação que indicam locais ou serviços de interesse (ver Capítulo 3 da NST). Estes crité-
rios estão esquematicamente representados no Quadro 3.6 e devem ser igualmente seguidos 
nas restantes vias públicas fora das localidades, por razões claras de homogeneidade. 
 

Quadro 3.6 
Critérios de utilização dos sinais de informação que indicam locais ou serviços de interesse 

 

SINAIS

 

TIPO DE ACESSIBILIDADE 

Conjunto 1 
 

Conjunto 2 Conjunto 3 

Acesso simples – intersecção que dá aces-
so directamente através da estrada a que 
liga, ou indirectamente, através de uma 
segunda, até uma distância máxima de 10 
km da intersecção interessada. 

 

 

Não aplicável. Não aplicável. 

Acesso directo – intersecção que dá aces-
so directamente ao local em causa, através 
da estrada a que liga, até uma distância 
máxima de 5 km da intersecção interessada. 
Um acesso directo é um caso particular de 
acesso simples. 

 

 

Em todas as 
estradas da 
rede nacional 
(IP, IC e EN). 

 

 

Em todas as 
estradas da 
rede nacional, 
desde que o 
local a indicar 
não esteja 
inserido em 
aglomerado 
urbano. 

Em todas as 
estradas da 
rede nacional, 
desde que a 
intersecção in-
teressada não 
esteja na zona 
de influência de 
área de serviço 
ou de repouso, 
que preste o 
serviço em cau-
sa. 

 
Dentro das localidades deve ser utilizada a simbologia de informação na sinalização de indi-
cação de âmbito urbano (sinais J3) e na pré-sinalização para orientar os utentes para estes 
locais ou serviços (ver parágrafo 3.7), utilizando-se praticamente só os sinais que transmitem 
uma indicação útil para a tarefa de condução. 
 
Os sinais incluídos no Conjunto 1 são os seguintes (vide Fig. 3.109): 
 
H9 - Hospital com urgência médica que se utiliza para indicar a existência de um hospital 
com urgência médica permanente [1]. 

H10 - Posto de socorros que se utiliza para indicar um posto de primeiros socorros [1]. 
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H14a - Parque de campismo que se utiliza para indicar a existência de local em que é per-
mitida a prática de campismo, situado à distância, em metros, indicada no sinal14 [1]. 

H14b - Parque para reboques de campismo que se utiliza para indicar a existência de local 
em que é permitida a prática de campismo com reboques a esse fim destinados, na direcção 
da via de saída indicada pela seta14 [1]. 

H14c - Parque misto para campismo e reboques de campismo que se utiliza para indicar 
a existência de local em que é permitida a prática de campismo com ou sem reboques a esse 
fim destinados [1]. 

H16a - Pousada ou estalagem que se utiliza para indicar a existência de uma pousada ou 
estalagem [1]. 

H21 - Aeroporto que se utiliza para indicar a existência de um aeroporto ou aeródromo [1]. 
 

    
H9 - Hospital com urgência 

médica 
H10 - Posto de socorros H14a - Parque de campismo H14b - Parque para reboques 

de campismo 
 

   
H14c - Parque misto para 
campismo e reboques de 

campismo 
H16a - Pousada ou estala-

gem 
H21 - Aeroporto 

Figura 3.109 – Sinais incluídos no Conjunto 1 
 
 
Os sinais incluídos no Conjunto 2 são os seguintes (Fig. 3.110): 
 
H16b - Albergue que se utiliza para indicar  a existência de um albergue [1]. 

H16c - Pousada de juventude que se utiliza para indicar a existência de uma pousada de 
juventude [1]. 

H16d - Turismo rural que se utiliza para indicar a existência de um local onde se pratica 
turismo rural [1]. 

H34 - Centro de inspecções que se utiliza para indicar a localização de um centro de ins-
pecções periódicas obrigatórias para veículos [1]. 

                                                 
14 A indicação de distância pode ser utilizada em qualquer outro sinal dos Conjuntos 1, 2 e 3, bem como a seta 
indicadora da direcção da via de saída a tomar. Por outro lado, os sinais que incluem uma distância ou a seta indi-
cadora de direcção podem ser utilizados sem as mesmas. 
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H16b - Albergue H16c - Pousada de juventude H16d - Turismo rural H34 - Centro de inspecções

Figura 3.110 – Sinais incluídos no Conjunto 2 
 
Os sinais incluídos no Conjunto 3 são os seguintes (Fig. 3.111): 
 
H11 - Oficina que se utiliza para indicar oficina de pequenas reparações [1]. 

H12 - Telefone que se utiliza para indicar a existência de um telefone público [1]. 

H13a - Posto de abastecimento de combustível que se utiliza para indicar a existência de 
um posto de abastecimento de combustível, situado à distância, em metros, indicada no 
sinal14 [1]. 

H13b - Posto de abastecimento de combustível com GPL que se utiliza para indicar a 
existência de um posto de abastecimento de combustível com gás de petróleo liquefeito, 
situado à distância, em metros, indicada no sinal14 [1]. 

H17 - Hotel que se utiliza para indicar a existência de um estabelecimento hoteleiro (hotel, 
motel, pensão, etc.) [1]. 

H18 - Restaurante que se utiliza para indicar a existência de um restaurante [1]. 

H19 - Café ou bar que se utiliza para indicar a existência de um café, bar ou estabelecimento 
similar [1]. 

H22 - Posto de informações que se utiliza para indicar a existência de um posto de informa-
ções [1]. 
 

    
H11 - Oficina H12 - Telefone H13a - Posto de abasteci-

mento de combustível 
H13b - Posto de abastecimento 

de combustível com GPL 

    
H17 - Hotel H18 - Restaurante H19 - Café ou bar H22 - Posto de informações 

Figura 3.111 – Sinais incluídos no Conjunto 3 
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Quando alguns destes serviços se encontram agrupados em áreas de serviço ou de repouso, 
normalmente em auto-estradas e itinerários principais ou complementares da rede nacional, 
utilizam-se os sinais de pré-sinalização I4 e I5 (Fig. 3.141 e Fig. 3.142), respectivamente, 
para indicar a distância a que esses locais ou serviços se encontram ou ainda a direcção a 
tomar para lhes aceder. 
 
Ainda incluído no grupo dos sinais de informação que indicam locais ou serviços de interesse 
para os utentes estão os sinais H1, H2 e H15 (Fig 3.112 e 3.116) embora com utilização dife-
renciada dos já descritos. Os dois primeiros só permitem indicar a existência do local de esta-
cionamento autorizado e não a distância a que encontra ou ainda a direcção a tomar para lhe 
aceder. Dado este carácter são mais adequados a uma utilização urbana. A indicação destes 
locais é realizada recorrendo ao sistema informativo (vide parágrafo 3.6). 
 
Os sinais H1a e H1b - Estacionamento autorizado (Fig 3.112) utilizam-se para indicar  o 
local em que o estacionamento é autorizado, sendo o segundo em estrutura coberta. O sinal 
H1a pode ser complementado com painéis adicionais até ao limite de quatro, nomeadamente 
dos modelos 4, 5 (Fig. 3.164), 7 (Fig. 3.166), 11 (Fig. 3.171), 12 e 20 (Fig. 3.172 e 3.184, res-
pectivamente), sendo os do modelo 12 de utilização específica com este sinal [1].  
 

   
H1a - Estacionamento autorizado  H1b - Estacionamento autorizado 

Figura 3.112 
 
O sinal H1a é utilizado tanto para parques de estacionamento ao ar livre como para zonas de 
estacionamento (ver definições do CE, no parágrafo 3.4.7), permitindo os painéis adicionais 
dos modelos 12a e 12b, indicar a disposição autorizada para o estacionamento nas zonas de 
estacionamento do tipo das representadas nas figuras 3.103 e 3.104. 
 

     
Modelo 11a Modelo 11b Modelo 11c Modelo 11d Modelo 11e 

     
Modelo 11f  Modelo 11g  Modelo 11h  Modelo 11i Modelo 11j 

Figura 3.113 – Painéis indicadores de veículos a que se aplica a regulamentação 
 
 

    
Modelo 12a Modelo 12b Modelo 12c Modelo 12d 

 

   
Modelo 12e Modelo 12f Modelo 20 

Figura 3.114 – Painéis indicadores da posição autorizada para estacionamento 
 e de estacionamento pago (modelo 20) 

 
O painel adicional do Modelo 20 - painel indicador de estacionamento pago, utiliza-se para 
informar que o estacionamento está sujeito ao pagamento de uma taxa. 
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Figura 3.115 – Soluções incorrectas 

 
É incorrecta a utilização dos modelos 1a (indicador de distância) e 3a ou 3c (indicadores do 
início ou fim do local regulamentado) com o sinal H1, ou com outros sinais de informação, 
para indicar a distância a que se encontra o parque ou a direcção a tomar para lhe aceder 
(Fig. 3.115), respectivamente, por estes painéis adicionais não complementarem sinais de 
informação, com excepção do sinal H26. Para tanto devem ser utilizados os sinais de pré-
sinalização e de direcção (ver parágrafo 3.6). 
 
O sinal H2 – Hospital (Fig. 3.116) utiliza-se para indicar a existência de estabelecimento hos-
pitalar e a conveniência de adoptar as precauções correspondentes, nomeadamente a de evi-
tar, tanto quanto possível, fazer ruído [1]. 
 
O sinal H15 - Telefone de emergência (Fig. 3.116) utiliza-se para indicar a existência de um 
telefone de emergência, situado à distância, em metros, indicada no sinal [1]. 
 

   
H2 - Hospital  H15 - Telefone de emergência 

Figura 3.116 
 
O grupo dos sinais de informação que transmitem uma indicação útil para a tarefa de condu-
ção inclui todos os restantes ainda não abordados. 
 
O sinal H3 - Trânsito de sentido único (Fig. 3.117) utiliza-se para indicar  uma via em que o 
trânsito se faz apenas num sentido ou indicação de que terminou o troço de via em que o 
trânsito se faz nos dois sentidos [1]. A utilização deste sinal é imprescindível no segundo 
caso, nomeadamente em vias urbanas, pois na sua ausência, um condutor pode tomar o per-
curso contrário, após um curto período de estacionamento ou paragem, invertendo a marcha, 
sem que a sinalização instalada o impeça. 
 
O sinal H4 - Via pública sem saída (Fig. 3.117) utiliza-se para indicar que a via pública não 
tem saída para veículos [1]. Para indicar a proximidade de uma via sem saída para veículos 
utilizam-se os sinais de pré-sinalização I7a e I7b (Fig. 3.143). 
 

   
H3 - Trânsito de sentido único  H4 - Via pública sem saída 

Figura 3.117 
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O sinal H5 - Correntes de neve recomendadas (Fig. 3.118) utiliza-se para indicar que é 
aconselhado o uso de correntes de neve em duas rodas motoras [1]. 
 
O sinal H6 - Velocidade recomendada (Fig. 3.118) utiliza-se para indicar a velocidade 
máxima a que o condutor é aconselhado a transitar [1]. 
 

   
H5 - Correntes de neve reco-

mendadas  H6 - Velocidade recomendada 

Figura 3.118 
 
Estes sinais podem ser associados a sinais de perigo tal como se viu anteriormente (exem-
plos na Figura 3.119). 

     
Figura 3.119 – Exemplos de associação de sinais de perigo e de informação 

 
O sinal H7 - Passagem para peões (Fig. 3.120) utiliza-se para indicar  a localização de uma 
passagem para peões [1]. Este sinal deve utilizar-se associado à linha de paragem que 
antecede normalmente a passagem para peões materializada com a marca M11 [12]. 

 
Os sinais H8a e H8b - Passagem desnivelada para peões (Fig. 3.120) utilizam-se para indi-
car a localização da passagem desnivelada destinada ao trânsito de peões, em rampa e em 
escada, respectivamente [1]. 
 
Os sinais H8 são utilizados normalmente em duplicado no mesmo poste, com um sinal para 
cada sentido do trânsito, de modo a permitir que a informação que veiculam seja vista, pelos 
peões a que se dirigem, de ambos os lados da passagem desnivelada. O mesmo se passa 
com os sinais H20 a seguir analisados, por idênticas razões. 
 

     
H7 - Passagem para peões  H8a – Passagem desnivelada 

para peões  H8b – Passagem desnivelada 
para peões 

Figura 3.120 
 
O sinal H20a - Paragem de veículos de transporte colectivo de passageiros (Fig. 3.121) 
utiliza-se para indicar o local destinado a paragem de veículos de transporte colectivo de 
passageiros. Este sinal pode ser complementado com o painel do Modelo 10b [1]. 
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O sinal H20b - Paragem de veículos de transporte colectivo de passageiros que transi-
tem sobre carris (Fig. 3.121) utiliza-se para indicar o local destinado a paragem daqueles 
veículos de transporte colectivo de passageiros [1]. 
 
O sinal H20c - Paragem de veículos afectos ao transporte de crianças (Fig. 3.121) utiliza-
se para indicar o local reservado a paragem de veículos afectos ao transporte de crianças. 
Este sinal pode ser complementado com painel adicional dos modelos 4 ou 5 (vide Fig. 3.76) 
[1]. 

     
H20a - Paragem de veículos de 

transporte colectivo de passagei-
ros 

 H20b - Paragem de veículos de 
transporte colectivo de passagei-

ros que transitem sobre carris 
 H20c - Paragem de veículos 

afectos ao transporte de crian-
ças 

Figura 3.121 
 
O sinal H23 - Estação de radiodifusão (Fig. 3.122) utiliza-se para indicar uma estação de 
radiodifusão dando informações sobre a circulação rodoviária. Este sinal pode conter a indi-
cação da estação de rádio, bem como da frequência em que emite [1]. A indicação da esta-
ção de rádio não significa a inclusão do logótipo dessa estação no sinal, contrariamente à 
prática corrente, não só por razões legais (os logótipos das estações de rádio não fazem par-
te da simbologia de informação) como de legibilidade da informação inscrita. 
 

 

Figura 3.122 – Sinal H23 - Estação de radiodifusão 
 
O sinal H24 - Auto-estrada (Fig. 3.123) utiliza-se para indicar a entrada numa auto-estrada, 
vigorando na mesma, por consequência, as regras de trânsito especialmente destinadas a 
esse tipo de vias [1]. 
 
 

   
H24 - Auto-estrada  H25 - Via reservada a automó-

veis e motociclos 
Figura 3.123 

 
O sinal H25 - Via reservada a automóveis e motociclos (Fig. 3.123) utiliza-se para indicar a 
entrada numa via destinada apenas ao trânsito de automóveis e motociclos [1]. 
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O sinal H26 - Escapatória (Fig. 3.124) utiliza-se para indicar uma zona fora da faixa de roda-
gem destinada à imobilização de veículos em caso de falha do sistema de travagem, poden-
do estar associado a este sinal um painel adicional do modelo 1a, bem como um painel de 
informação variável com a indicação “livre” ou “ocupada” [1], normalmente colocado por cima 
do sinal. 
 
O sinal H27 - Inversão do sentido de marcha (Fig. 3.124) utiliza-se para indicar o local 
exacto onde é possível a realização da manobra de inversão do sentido de marcha. Este 
sinal pode ser complementado com o painel adicional Modelo 18 - Painel de indicação de 
direcção, que se destina a indicar a direcção a tomar para realizar a manobra prevista no 
sinal [1]. 

     
H26 - Escapatória  H27 - Inversão do sentido de 

marcha 
 H27 com Modelo 18 

Figura 3.124 
 
O sinal H28 - Limites de velocidade (Fig. 3.125) utiliza-se para indicar os limites gerais de 
velocidade em vigor, dentro e fora das localidades, nas auto-estradas e vias reservadas a 
automóveis e motociclos [1]. Este sinal é utilizado em todas as fronteiras – terrestres, maríti-
mas e aeroportuárias – de modo a informar os viajantes que entram no País sobre os limites 
gerais de velocidade em vigor. 
 

     
H28 - Limites de velocidade  H29a - Identificação de país  H29b - Identificação de país 

Figura 3.125 
 
Os sinais H29a e H29b - Identificação de país (Fig. 3.125) utiliza-se para indicar o local a 
partir do qual se inicia o território do país indicado no sinal [1]. 
 
O sinal H30 - Praticabilidade da via (Fig. 3.126) utiliza-se para dar informação da transitabi-
lidade da via de montanha ou sujeita a inundações temporárias; o painel n.º 1 indica se a via 
está “aberta” ou “fechada”, o painel n.º 3 indica, no caso de a passagem estar fechada, até 
onde é possível transitar, devendo, neste caso, o painel n.º 2 ter a indicação “aberta até...”. 
Em via de montanha o painel n.º 2 pode ainda indicar se é obrigatório ou aconselhado o uso 
de correntes de neve [1]. 
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Figura 3.126 – Praticabilidade da via 

 
Os sinais H31a, H31b, H31c e H31d - Número e sentido das vias de trânsito  (Fig. 3.127) 
utilizam-se para indicar o número e sentido das vias de trânsito [1]. 
 

    

 

H31a   H31b   H31c   H31d  
Figura 3.127 – Sinais de número e sentido das vias de trânsito 

 
O sinal H32 - Supressão de via de trânsito (Fig. 3.128) utiliza-se para indicar a supressão 
de uma via de trânsito [1]. 
 

 
H31b   

Figura 3.128 – Sinal de supressão de via de trânsito 
 
Os sinais H31 e H32 são exemplificativos devendo cada sinal ter o grafismo adequado à 
situação prevalecente. Estes sinais devem ser utilizados sempre que o número de vias de 
trânsito é alterado, por aumento ou redução, seja em secção corrente seja nos nós do traça-
do. Estes sinais não podem ser utilizados para assinalar vias de abrandamento, de acelera-
ção ou de entrecruzamento. 
 
As regras de dimensionamento respectivas estão reproduzidas no Anexo 1. 
 
Nas figuras 3.129 e 3.130 apresentam-se exemplos de concepção e de utilização deste tipo 
de sinais no caso de divergências e convergências em estradas com dupla faixa de rodagem.  

3

2

1

N.º 1

H30 - Praticabilidade da via

N.º 1

N.º 2

N.º 2

N.º 3N.º 2
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Figura 3.129 – Exemplo de utilização de sinais de número e sentido das vias de trânsito 

 
Figura 3.130 – Exemplo de utilização de sinais de número e sentido das vias de trânsito15 

 
O sinal H33 - Via verde (Fig. 3.131) utiliza-se para indicar uma via de portagem reservada 
aos utentes portadores do equipamento identificador [1]. 
 
Este sinal, porque assinala uma via de trânsito, deve ser utilizado em sinais de afectação de 
vias ou por cima da via de trânsito respectiva.  
 

 
Figura 3.131 

  
O sinal H35 - Túnel (Fig. 3.132) utiliza-se para indicar da existência de um túnel [1]. 
 

 
H35 – Túnel 

   

 
H42 - Velocidade 

Média 
Figura 3.132 

 

                                                 
15 Não se trata de uma via de aceleração, mais de uma via com continuidade na secção corrente a jusante deste 
ponto. 
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O sinal H42 - Velocidade média (Fig. 3.132) utiliza-se para indicar uma via sujeita a controlo 
de velocidade, através do cálculo da velocidade média. 
 
Os limites gerais de velocidade são definidos no CE em termos de velocidade instantânea 
(art.º 27.º). Contudo o CE esclarece que também viola os limites de velocidade o condutor 
que percorrer uma determinada distância a uma velocidade média incompatível com a obser-
vância daqueles limites. 
 
Os sinais H36, H37, H38, H39, H40 e H41 (Fig. 3.133) utilizam-se para indicar que terminou a 
recomendação do uso de correntes, a velocidade recomendada, a auto-estrada, a via reser-
vada a automóveis e motociclos, o estacionamento autorizado e o túnel, respectivamente [1]. 
 

 

  

   
H36 – Fim da recomendação do 

uso de correntes de neve   H37 - Fim de velocidade reco-
mendada   H38 - Fim de auto-estrada  

 

  

   
H39 - Fim de via reservada a 

automóveis e motociclos   H40 - Fim de estacionamento 
autorizado  H41 - Fim de túnel 

Figura 3.133 
 
3.4.9. - Sinais de pré-sinalização 
 
Os sinais de pré-sinalização utilizam-se para indicar os destinos de saída de uma intersec-
ção, completados ou não com indicações sobre o itinerário [1]. Podem ainda indicar o itinerá-
rio que é necessário seguir para determinado efeito, a proximidade de uma via sem saída ou 
de um local frequentado por crianças ou, ainda, a aproximação de uma passagem de nível. 
 
Os critérios de utilização dos primeiros dependem do tipo de intersecção em causa – rotunda, 
cruzamento e entroncamento, nó de ligação –, da rede viária em que se inclui – interurbana, 
urbana – e do seu nível hierárquico, como descrito no parágrafo 3.6 sobre o Sistema 
Informativo. 
 
O sinal I1 - Pré-aviso simplificado (Fig. 3.134) só pode ser utilizado em intersecções desni-
veladas. Este sinal deve ter inscritos os destinos que serve, bem como a distância à saída e, 
quando aplicável, o número desta [1]. 
 
Os sinais I2d, I2e e I2f - Pré-avisos gráficos (Fig. 3.134) só podem ser utilizados em inter-
secções desniveladas, devendo os sinais I2e e I2f ser colocados sobre a via. Estes sinais 
devem conter os destinos referidos a cada uma das direcções do esquema gráfico, bem 
como a identificação das estradas que lhes estão associadas [1]. 
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É totalmente inadequada a utilização destes sinais em intersecções de nível, mormente em 
zonas urbanas, como se vê, nalgumas cidades. 

    
I1 - Pré-aviso simplificado   I2d - Pré-aviso gráfico  I2e - Pré-aviso gráfico  I2f - Pré-aviso gráfico 

Figura 3.134 – Pré-avisos utilizados em intersecções desniveladas 
 
Os grafismos dos sinais referentes a intersecções desniveladas só representam saídas à 
direita, como é correcto neste tipo de intersecções. A utilização de saídas à esquerda não só 
não é expectável pelos condutores, como a sua sinalização pode levar a situações de utiliza-
ção de sinais não conformes com o RST e, como tal, de difícil interpretação (por falta de uni-
formidade) – Figura 3.135. 
 

 
Figura 3.135 – Utilização incorrecta de sinal de pré-aviso - saída à esquerda em intersecção de nível 

 
É totalmente inadequada a utilização deste tipo de sinais para indicar exclusivamente desti-
nos sobre o itinerário, pois a sua função primordial é indicar destinos de saída.  
 
Os sinais I2a, I2b e I2c - Pré-avisos gráficos (Fig. 3.136) são utilizados em intersecções de 
nível, sendo o grafismo adequado à geometria da intersecção16. Estes sinais devem conter os 
destinos referidos a cada uma das direcções do esquema gráfico, bem como a identificação 
das estradas que lhes estão associadas [1]. 
 

     
I2a - Pré-aviso gráfico  I2b - Pré-aviso gráfico  I2c - Pré-aviso gráfico  

Figura 3.136 – Pré-avisos gráficos utilizados em intersecções de nível 
 
Embora o RST não explicite para todas as intersecções de nível a conveniência de indicar a 
distância a que se encontra a intersecção, tal como acontece no sinal I2a, é adequada a utili-
zação desse complemento de informação em todos os sinais de pré-aviso gráfico de inter-
                                                 
16 O RST refere a adequação do grafismo e não a realização de um grafismo que se considere adequado à geo-
metria da intersecção. Os grafismos utilizáveis são os da Fig. 3.137. 
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secções de nível em estradas urbanas, como se mostra na Figura 3.137. Nos arruamentos 
principais pode dispensar-se a utilização da informação de distância. 
 

      Cruzamento                Entroncamento      Entroncamento   Bifurcação    Rotunda 

Figura 3.137 – Pré-avisos gráficos a utilizar na rede primária urbana 
 
Na rede secundária urbana (vias distribuidoras locais e vias de acesso local) os sinais de indi-
cação de âmbito urbano J3b, J3c e J3d podem ser utilizados como pré-avisos de âmbito 
urbano, sendo os destinos de saída indicados com setas inclinadas a 45º. Nas rotundas deve 
utilizar-se sempre, para este efeito, o sinal I2b [1]. Na Figura 3.138 mostram-se os sinais cor-
respondentes aos da figura anterior. 
 
Nas vias de acesso local, nível mais baixo da rede viária urbana, pode dispensar-se a utiliza-
ção de pré-avisos.  
 

 
                Cruzamento    Entroncamento       Entroncamento                Bifurcação             Rotunda 

Figura 3.138 – Pré-avisos a utilizar na rede secundária urbana 
 
Os sinais I3a e I3b - Pré-avisos reduzidos (Fig. 3.139) devem conter os destinos de saída 
correspondentes e só podem ser utilizados fora das localidades, em cruzamentos ou entron-
camentos com vias não nacionais de trânsito reduzido [1], em que a intersecção se reduz à 
sua forma mais simples, tendo eventualmente uma única ilha separadora de sentidos na via 
secundária (exemplos na Fig. 3.140). 
 

  
I3a  I3b  

Figura 3.139 – Pré-avisos reduzidos 
 

 
Figura 3.140 – Exemplos de entroncamentos  
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O sinal I4a - Aproximação de área de serviço (Fig. 3.141) utiliza-se para indicar os serviços 
fundamentais prestados na área de serviço e a distância à mesma, podendo ainda conter a 
designação da área de serviço. 
 
O sinal I4b - Aproximação de via de saída para a área de serviço (Fig. 3.141) utiliza-se 
para indicar a aproximação de uma via de saída para uma área de serviço. Este sinal deve 
conter, além da indicação dos serviços fundamentais prestados, a distância à próxima área 
de serviço, podendo ainda conter a designação da área de serviço [1]. 
 

   
I4a - Aproximação de área de serviço  I4b - Aproximação de via de saída para área de serviço

Figura 3.141 – Exemplos do RST para auto-estrada 
 
O sinal I5a - Aproximação de área de repouso (Fig. 3.142) utiliza-se para indicar uma área 
de repouso e a distância à mesma, devendo conter os principais pontos de interesse da mes-
ma [1]. 
 
O sinal I5b - Aproximação de via de saída para uma área de repouso (Fig. 3.142) utiliza-
se para indicar a aproximação de uma via de saída para uma área de repouso, devendo con-
ter os principais pontos de interesse da mesma [1]. 
 

  
I5a - Aproximação de área de repouso  I5b - Aproximação de via de saída para  

uma área de repouso 
Figura 3.142 – Exemplos do RST para IP 

 
O sinal I6 - Pré-sinalização de itinerário (Fig. 3.143) utiliza-se para indicar o itinerário que é 
necessário seguir para virar à esquerda nos casos em que esta manobra está interdita na 
intersecção mais próxima, devendo o esquema do itinerário ser ajustado à configuração das 
vias. Este sinal só pode ser utilizado dentro de localidades [1].  
 
Os sinais I7a e I7b - Pré-sinalização de via sem saída (Fig. 3.143) utilizam-se para indicar a 
proximidade de uma via sem saída para veículos [1]. 
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I6 - Pré-sinalização de itinerário I7a - Pré-sinalização de via sem saída  I7b - Pré-sinalização de via sem saída

Figura 3.143 
 
O sinal I8 - Pré-sinalização de travessia de crianças (Fig. 3.144) utiliza-se para indicar a 
proximidade de um local frequentado por crianças, como escola, parque de jogos ou outro 
similar, situado na extensão (sinal da esquerda) ou à distância (sinal da direita) indicada no 
sinal [1].  
 

 
            I8 - Pré-sinalização de travessia de crianças                     Deturpação do sinal I8 

Figura 3.144 
 
Os critérios de utilização dos sinais I9a, I9b, I9c, I9d, I9e e I9f - Aproximação de passagem 
de nível foram descritos a propósito dos sinais A26 e A27, pois são utilizados para os com-
plementar - ver 3.4.1. Sinais de Perigo. 
 
3.4.10. - Sinais de direcção 
 
Os sinais de direcção indicam os destinos de saída que podem estar associados à identifica-
ção da estrada que os serve [1], nomeadamente no caso de auto-estradas e outras vias da 
Rede Nacional. 
 
O sinal J1 - Direcção da via de saída (Fig. 3.145) utiliza-se para indicar a direcção de uma 
via de saída e o destino a que a mesma dá acesso [1]. 
 
O sinal J2 - Direcção da via de acesso (Fig. 3.145) utiliza-se para indicar a direcção de uma 
via de acesso a um local ou serviço com interesse. Este sinal deve conter o símbolo respecti-
vo do lado oposto à ponta da seta ou a designação do serviço prestado [1]. 
 

  
J1 - Direcção da via de saída J2 - Direcção da via de acesso 

Figura 3.145 – Setas de direcção 
 
Os sinais J1 e J2 utilizam-se nas estradas urbanas e são normalmente designados como 
setas de direcção, devido ao seu formato. 
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Os sinais J1 e J2 podem ser utilizados para indicar um máximo de dois destinos por sinal, aos 
quais se pode aceder pela mesma estrada (ver parágrafo 3.6.1 e Anexo 6). Estes sinais 
devem ser utilizados associados às saídas existentes numa intersecção, indicando unicamen-
te os destinos a que essa saída dá acesso. Os destinos sobre o itinerário são indicados 
exclusivamente nos pré-avisos que os antecedem.  
 
É assim incorrecto utilizar numa saída um sinal J1 ou J2 (seta esquerda) pretendendo indicar 
os destinos sobre o itinerário – Fig. 3.146. 
 

 
Figura 3.146 – Exemplos de utilização incorrecta das setas de direcção 

 
Os sinais J3a, J3b, J3c e J3d - Indicação de âmbito urbano (Fig. 3.147) utilizam-se para 
indicar a direcção de destinos interiores ou exteriores ao aglomerado urbano [1]. 
 

  
J3a  J3b-J3c-J3d  

Figura 3.147  – Indicação de âmbito urbano 
 
Os sinais J3 devem utilizar-se em todos os arruamentos urbanos – arruamentos principais e 
da rede secundária urbana (vias distribuidoras locais e vias de acesso local). 
 
Os sinais J3b, J3c e J3d, nesta sequência, permitem indicar destinos sobre o itinerário e des-
tinos de saída, contrariamente aos sinais J1 e J2 que só permitem indicar destinos de saída. 
Tal facto origina diferenças nos critérios de colocação destes dois grupos de sinais de direc-
ção (ver 3.5.4. Colocação longitudinal).  
 
3.4.11. - Sinais de confirmação 
 
O sinal L1 - Sinal de confirmação (Fig. 3.148) utiliza-se para indicar a identificação da estra-
da em que está colocado, que no caso de se tratar de uma estrada incluída na Rede Euro-
peia deve ser inscrita sobre fundo verde, bem como os destinos e respectivas distâncias ser-
vidos directa ou indirectamente pelo itinerário [1]. 
 

 
L1 - Sinais de confirmação  

Figura 3.148 
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Estes destinos devem ser inscritos de cima para baixo, por ordem crescente das respectivas 
distâncias. Os destinos não directamente servidos pelo itinerário, bem como a distância a que 
se situam, devem ser inscritos entre parêntesis [1] (ver Fluxograma 3 no Anexo 5). 
 
Estes sinais são, assim, de utilização exclusiva em estradas, não sendo corrente a sua utili-
zação em estradas municipais e urbanas, dado o carácter local das deslocações realizadas 
nestas vias.  
 
3.4.12. - Sinais de identificação de localidades 
 
Os sinais de identificação de localidades destinam-se a identificar e delimitar o início e o fim 
das localidades, designadamente para, a partir do local em que estão colocados, começarem 
a vigorar as regras especialmente previstas para o trânsito dentro e fora das mesmas [1] – 
regimes de circulação dentro e fora das localidades. 
 
Trata-se de definir, não o perímetro urbano de determinada localidade (que compreende, 
além da zona urbana consolidada, todo o solo urbano) mas sim os locais onde começam a 
vigorar os regimes de circulação dentro e fora das localidades, conforme definido no parágra-
fo 3.2 (ver Nota 4). Esta definição implica a existência de uma alteração do ambiente rodoviá-
rio, nomeadamente a existência de uma malha urbana consolidada, com edificado contínuo, 
com alteração de perfil transversal, passando preferencialmente a haver passeios sobreleva-
dos no lugar das bermas, transmitindo uma clara noção de arruamento. 
 
O sinais N1a e N1b - Início de localidade (Fig. 3.149) utilizam-se para indicar o ponto onde 
tem início a localidade identificada [1]. 
 

  
N1a  N1b  

Figura 3.149 – Sinais de Início de localidade 
 

  
N2a N2b 

Figura 3.150 – Sinais de Fim de localidade 
 

 
 

 
 

 
 

 
Termas   Praia  Monumento/ Castelo  Património mundial

Figura 3.151 – Símbolos suportados pelos sinais de identificação de localidades 
 
O sinais N2a e N2b - Fim de localidade (Fig. 3.150) utilizam-se para indicar o ponto onde 
termina a localidade identificada [1]. 
 
Estes sinais podem conter um dos símbolos II-13, III-5 e IV-1 ou IV-7 (Fig. 3.151) a cinzento, 
inscrito no seu canto superior esquerdo (vide N1b e N2b) [1]. 
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3.4.13. - Sinais complementares 
 
Os sinais complementares são utilizados para completar indicações dadas por outros sinais 
[1]. 
 
Os sinais O1a, O1b, O1c e O1d - Demarcação hectométrica da via (Fig. 3.152) utilizam-se 
para indicar a distância hectométrica ao ponto de origem da via, completada com a indicação 
do quilómetro correspondente e, se aplicável, do sentido do avisador S.O.S. mais próximo [1]. 
 

 

 

 
O1a - Demarcação hectométrica 

da via - IP 
 O1b - Demarcação hectométrica 

da via - IC 
 

    

 

    
O1c - Demarcação hectométrica 

da via - restantes estradas 
 O1d - Demarcação hectométrica 

da via  - estradas municipais 
Figura 3.152 – Demarcação hectométrica da via 

 
Os sinais O2a, O2b, O2c, O2d e O2e - Demarcação quilométrica da via (Fig. 3.153) utili-
zam-se para indicar a distância quilométrica ao ponto de origem da via, devendo conter a sua 
identificação [1]. 
 

 

 

 

 

 

   
O2a - AE O2b - IP O2c - IC O2d – restantes 

estradas 
O2e – estradas 

 municipais 
Figura 3.153 – Demarcação quilométrica da via 

 

   
O3a - Demarcação miriamétrica 

da via - AE 
O3b - Demarcação miriamétrica 

da via - IP 
O3c - Demarcação miriamétrica 

da via - IC 

 

   
O3d - Demarcação miriamétrica da via 

- restantes estradas  O3e - Demarcação miriamétrica da via 
- estradas municipais 

 

Figura 3.154 – Demarcação miriamétrica da via 
 
Os sinais O3a, O3b, O3c, O3d e O3e - Demarcação miriamétrica da via (Fig. 3.154) utili-
zam-se para indicar a distância por cada 10 km ao ponto de origem da via, devendo conter a 
sua identificação [1] que no caso de se tratar de uma estrada incluída na Rede Europeia, 
deve ser inscrita sobre fundo verde (sinal O3a). 
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Os sinais de demarcação não são utilizados nas vias urbanas, a menos que se trate de uma 
travessia urbana de uma estrada nacional ou municipal.  
 
Os sinais O4a, O4b e O4c - Sinal de aproximação de saída (Fig. 3.155) utilizam-se para 
indicar a aproximação de uma saída em intersecção desnivelada, a qual é dada pelas barras 
inclinadas, que representam as distâncias à saída. Cada barra corresponde a uma distância à 
saída de 250 m em auto-estradas e de 150 m nos restantes casos, devendo a indicação 
numérica constar na parte superior do sinal [1]. 
 

     
O4a   O4b   O4c  

Figura 3.155 - Sinais de aproximação de saída – estrada 
 
Os sinais O5a e O5b - Baia direccional para balizamento de pontos de divergência (BPD) 
(Fig. 3.156) utilizam-se para indicar o ponto de divergência de uma saída em intersecção 
desnivelada [1]. 

   
O5a - Baia direccional para balizamento 

de pontos de divergência 
O5b - Baia direccional para balizamento 

de pontos de divergência   
                  Figura 3.156                   Figura 3.157 

Estes sinais não podem ser utilizados em intersecções de nível, de acordo com a sua descri-
ção no RST. É portanto incorrecta e potencialmente perigosa a sua utilização nestas condi-
ções. 
 
Na eventualidade de se tornar necessário assinalar uma bifurcação numa intersecção de 
nível, podem ser utilizadas duas balizas de posição encostadas lado a lado, colocadas no 
ponto da bifurcação – ver Figura 3.157. Em zona urbana tem-se utilizado esta conjugação de 
balizas em substituição dos BPD, quando não existe sequer espaço para colocar o sinal de 
dimensão reduzida.  
 
Os sinais O6a e O6b - Baia direccional (Fig. 3.158) utilizam-se para indicar o desenvolvi-
mento de um troço em curva, podendo utilizar-se individualmente ou em sucessão múltipla 
[1]. 

  
O6a - Baia direccional  O6b - Baia direccional 

Figura 3.158 
 
Estes sinais utilizam-se, em complemento da sinalização de perigo, em curvas horizontais de 
maior perigo (ver Quadro 3.3) e, ainda, em intersecções de nível para obter determinados 
efeitos, nomeadamente em entroncamentos em T (vide Fig. 3.200), em rotundas, sendo neste 
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caso associadas ao sinal de sentido obrigatório D1a (vide Fig. 3.84 e critérios de colocação 
destes sinais em curvas, em entroncamentos em T e em rotundas). 
 
No caso das curvas a sua função é dar a conhecer ao utente não só o desenvolvimento da 
curva como a sua curvatura, podendo, para tanto, utilizar-se em sucessão múltipla (O6a), 
com um mínimo de três sinais por curva, ou individualmente (O6b). 
 
Os sinais O7a e O7b - Baliza de posição (Fig. 3.159) utilizam-se para indicar a posição e 
limites de obstáculos existentes na via [1]. As balizas O7a são utilizadas do lado esquerdo da 
via de trânsito e as balizas O7b do lado direito. 
 
A baliza O7a utiliza-se associada ao sinal D3a (ver Anexo 3) no topo de ilhas separadoras de 
sentidos, de modo a assinalar o obstáculo que constituem. Utiliza-se igualmente para assina-
lar o limite da ilha separadora de sentidos após uma via de espera para viragem à esquerda e 
sempre que existam obstáculos no limite da plataforma (estreitamentos da faixa de rodagem 
ou da plataforma: postes, edifícios, início de passeio sobrelevado, etc.). A sua associação a 
sinais de perigo, ou outros, sem que qualquer obstáculo exista no local, é incorrecta. 
 

  
O7a  O7b  

Figura 3.159 – Balizas de posição 
 
3.4.14. – Painéis adicionais 
 
Os painéis adicionais utilizam-se para completar a indicação dada pelos sinais verticais, para 
restringir a sua aplicação a certas categorias de utentes da via pública, para limitar a sua vali-
dade a determinados períodos de tempo ou para indicar a extensão da via em que vigoram 
as prescrições [1]. 
 
Os painéis adicionais dos Modelos 1a e 1b - Painéis indicadores de distância (Figura 
3.160) utilizam-se para indicar o afastamento a um local ou zona de perigo ou ainda o início 
do local em que se aplica a prescrição a que se refere o sinal, podendo o modelo 1b utilizar-
se apenas com o sinal B1 [1]. Como se viu, o sinal B1 complementado com o painel adicional 
do Modelo 1b constitui o pré-aviso do sinal B2 (vide Fig 3.50 e Anexo 3). 
 

             
        Modelo 1a                   Modelo 1b 

Figura 3.160 – Painéis adicionais do modelo 1 
 

De igual modo o pré-aviso do sinal B1 é efectuado através daquele sinal complementado com 
o painel adicional do modelo 1a [1] (vide Fig. 3.49 e Anexo 3).  
 
Os painéis do modelo 1 podem ser utilizados quando o local de perigo ou sujeito a outras 
precauções ou restrições especiais não possa ser imediatamente apercebido pelo condutor 
ou se situar a uma distância diversa da prevista no RST para a colocação dos sinais [1] (vide 
3.5 - Critérios de colocação). O painel do modelo 1a pode assim ser utilizado com os sinais 
de perigo, com os sinais de cedência de passagem, de forma triangular, e com o sinal de 
informação H26. 
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A indicação da distância ao local assinalado pelo sinal, semelhante à transmitida pelo modelo 
1a, pode ser utilizada noutros sinais, através da adição de um módulo inferior, de largura 
semelhante à do sinal, que tenha inscrito essa mesma distância. Os sinais de pré-aviso gráfi-
co, fora das localidades e em estradas urbanas, e alguns sinais de indicação e de afectação 
de vias são disso exemplo - vide Figura 3.161. Nesta figura o segundo sinal tem função de 
pré-aviso do sinal de número e sentido das vias de trânsito de desenho idêntico ao apresen-
tado, colocado na proximidade imediata do local que assinala (ver parágrafo 3.5.4). 
 

 
Figura 3.161 

 
Os painéis adicionais do Modelo 2 - Painéis indicadores da extensão de um troço (Fig. 
3.162) utilizam-se para indicar a extensão de um troço de via a que se aplica a mensagem do 
sinal [1]. 
 
Os painéis do modelo 2 podem ser utilizados quando for conveniente indicar a extensão do 
troço de via no qual se verifica a existência de determinado perigo, nomeadamente pavimento 
escorregadio, trabalhos [1], curvas perigosas sucessivas, descidas perigosas, subidas de 
inclinação acentuada, bermas baixas e queda de pedras; quando, num troço de via fora das 
localidades, for proibida a paragem ou estacionamento; com o sinal C17 - Proibição de sinais 
sonoros, quando se considerar útil indicar a extensão na qual se aplica a proibição [1]. Pode 
ainda ser utilizado com o sinal C10 - Proibição de transitar a menos de ... m do veículo prece-
dente, em situação semelhante à anterior e com o sinal H35 (túnel). 
 

             
Figura 3.162 – Exemplos de utilização do painel adicional do modelo 2 

 
Os painéis adicionais dos Modelos 3a, 3b, 3c e 3d - Painéis indicadores do início ou fim 
do local regulamentado (fig. 3.163) utilizam-se para assinalar o ponto da via em que come-
ça ou termina a prescrição. Os modelos 3a e 3c devem utilizar-se quando os sinais estiverem 
colocados paralelamente ao eixo da via e os modelos 3b e 3d quando estiverem perpendicu-
lares ao referido eixo [1]. 
 

    
Modelo 3a  Modelo 3b  Modelo 3c  Modelo 3d  

Figura 3.163 – Painéis adicionais do modelo 3 
 
Estes painéis podem utilizar-se com os sinais de obrigação e de proibição, sendo o seu âmbi-
to de aplicação principalmente urbano. De salientar que quando o sinal está colocado per-
pendicularmente ao eixo da via, ele próprio define o ponto em que começa a prescrição res-
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pectiva, sendo a utilização do modelo 3b completamente redundante. Nas figuras 3.75 e 3.80 
pode verificar-se como o modelo 3d tem, de igual modo, uma utilidade muito limitada, pois é 
mais elucidativa a utilização do sinal de fim de proibição ou de fim de obrigação, do que o 
sinal de prescrição correspondente complementado com este painel adicional. 
 
Os painéis adicionais dos Modelos 4a, 4b e 5 - Painéis indicadores da extensão regula-
mentada e de repetição da extensão (fig. 3.164) utilizam-se para indicar que a indicação ou 
a prescrição relativa ao estacionamento ou paragem constante do sinal se aplica apenas nas 
extensões que figuram nos painéis. 
 

   
Modelo 4a Modelo 4b Modelo 5 

Figura 3.164 – Painéis adicionais dos modelos 4 e 5  
 

Estes painéis adicionais podem assim ser utilizados para complementar os sinais H1 - Esta-
cionamento autorizado, H20c – Paragem de veículos afectos ao transporte de crianças [1] 
(Fig. 3.121), C15 – Estacionamento Proibido e C16 - Paragem e estacionamento proibidos. 
Por analogia com os critérios de utilização dos painéis adicionais dos modelos 3 e 6, os pai-
néis adicionais do modelo 4 devem utilizar-se quando os sinais estiverem colocados parale-
lamente ao eixo da via. 
 
Os painéis adicionais dos Modelos 6a e 6b - Painéis indicadores de continuação do local 
regulamentado quanto a estacionamento ou paragem (Fig. 3.165) utilizam-se para repetir 
a informação de proibição de paragem (sinal C16) ou estacionamento (sinal C15) dada ante-
riormente; o modelo 6a deve utilizar-se quando o sinal estiver colocado paralelamente ao eixo 
da via e o modelo 6b quando o sinal lhe for perpendicular [1].  
 

  
Modelo 6a Modelo 6b 

Figura 3.165 – Painéis adicionais do modelo 6 
 

Os painéis adicionais do modelo 6 são assim de utilização exclusiva com os sinais C15 e 
C16. A Figura 3.75 apresenta um exemplo de utilização do modelo 6a. 
 
Os painéis adicionais dos Modelos 7a, 7b, 7c e 7d - Painéis indicadores de periodicidade 
(Fig. 3.166) utilizam-se para limitar a determinados períodos de tempo a indicação ou a pres-
crição. O modelo 7a indica os dias do mês em que se aplica, o modelo 7b, os dias da sema-
na, o modelo 7c, as horas do dia, e o modelo 7d, os dias da semana e as horas do dia [1]. 

 

    
Modelo 7a  Modelo 7b  Modelo 7c  Modelo 7d 

Figura 3.166 – Painéis adicionais do modelo 7 
 
Estes painéis adicionais podem utilizar-se com os sinais de indicação, nomeadamente com o 
sinal H1a, e com os sinais de proibição e de obrigação. 
 

 
Figura 3.167 – Painel adicional do modelo 8 
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Os painéis adicionais do Modelo 8 - Painéis indicadores de duração (Fig. 3.167) utilizam-
se para indicar que a prescrição constante do sinal só começa a vigorar para além do período 
de tempo que figura no painel [1]. 
 
Os painéis adicionais do Modelo 8 têm utilização preferencial com o sinal C15 - Estaciona-
mento proibido. 
 
Os painéis adicionais do Modelo 9 - Painéis indicadores de peso (Fig. 3.168) utilizam-se 
para indicar que a prescrição constante do sinal só se aplica quando o peso total do veículo 
ultrapassa o valor que figurar no painel [1]. 
 

 
Figura 3.168 – Painel adicional do modelo 9 

 
Este painel pode ser utilizado com sinais de obrigação e de proibição, nomeadamente com os 
sinais C13 - Proibição de exceder a velocidade máxima de ... km/h e C14b - Proibição de 
ultrapassar para automóveis pesados. 
 
Os painéis adicionais dos Modelos 10a e 10b - Painéis indicadores de aplicação (Fig. 
3.169) utilizam-se para informar que, respectivamente, a prescrição não se aplica ou só se 
aplica a determinados veículos ou operações [1]. 
 

  
Modelo 10a Modelo 10b  

Figura 3.169 – Painéis adicionais do modelo 10 
 
O modelo 10a, que define o âmbito de aplicação pela negativa, é normalmente utilizado para 
complementar sinas de obrigação e de proibição. O modelo 10b, afirmativo, é menos utilizado 
(Fig 3.170). 
 

 
Figura 3.170 – Exemplos de utilização dos painéis adicionais do modelo 10 

 

     
Modelo 11a Modelo 11b Modelo 11c Modelo 11d Modelo 11e 

     
Modelo 11f  Modelo 11g  Modelo 11h  Modelo 11i Modelo 11j 

Figura 3.171 – Painéis adicionais do modelo 11 
 
Os painéis adicionais dos Modelos 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g, 11h, 11i e 11j - Pai-
néis indicadores de veículos a que se aplica a regulamentação (Fig. 3.171) utilizam-se 
para indicar que a indicação ou a prescrição constante do sinal apenas se aplica aos veículos 
que figurarem no painel. O modelo 11a deve utilizar-se para automóveis ligeiros de passagei-
ros e mistos. O modelo 11b, para automóveis de mercadorias. O modelo 11c, para automó-
veis pesados de passageiros, o modelo 11d, para veículos portadores do dístico de deficien-
te. O modelo 11e, para automóveis pesados de mercadorias. O modelo 11f, para motociclos. 
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O modelo 11g, para ciclomotores. O modelo 11h para velocípedes. O modelo 11i, para veícu-
los agrícolas e o modelo 11j, para veículos afectos ao serviço de determinadas entidades [1]. 
 
Os painéis adicionais dos Modelos 12a, 12b, 12c, 12d, 12e e 12f - Painéis indicadores da 
posição autorizada para estacionamento (Fig. 3.172) utilizam-se para indicar a disposição 
autorizada para o estacionamento de veículos devendo utilizar-se apenas com o sinal de 
informação H1 [1]. 
 

     
Modelo 12a  Modelo 12b  Modelo 12c 

 

 

   
Modelo 12d  Modelo 12e  Modelo 12f 

Figura 3.172 - Painéis adicionais do modelo 12 
 
Os painéis adicionais dos Modelos 13a e 13b - Diagrama da via com prioridade (Fig. 
3.173) utilizam-se para indicar que a via com prioridade muda de direcção, podendo utilizar-
se apenas com o sinal B3. O traço largo representa a via com prioridade [1]. 
 

                    
Modelo 13a  Modelo 13b  

Figura 3.173 - Painéis adicionais do modelo 13 
 
Estes painéis adicionais são analisados, a propósito do sinal B3, no parágrafo 3.4.2, no res-
peitante aos critérios de utilização e ao seu dimensionamento, face às geometrias possíveis 
da via com prioridade e das vias secundárias. 
 
Os painéis adicionais do Modelo 14 - Painéis de informação diversa (Fig. 3.174) utilizam-se 
para assinalar troços de via em que se verificam determinadas circunstâncias de que seja 
conveniente dar conhecimento ao utente [1]. 
 

 
Figura 3.174 – Painel adicional do modelo 14 

 
Os painéis adicionais dos Modelos 15a e 15b - Painéis indicadores de condições meteo-
rológicas (Fig. 3.175) utilizam-se para assinalar que o perigo indicado pelos sinais A5 e A29, 
resulta das condições meteorológicas indicadas no painel: chuva, neve ou gelo (Fig 3.176) 
[1]. 
 

 
 

 
Modelo 15a  Modelo 15b 

Figura 3.175 – Painéis adicionais do modelo 15 
 

 
Figura 3.176 – Sinais A5 e A29 complementados com painéis adicionais do modelo 15 
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O painel adicional do Modelo 16 - Limpa-neves (Fig. 3.177) utiliza-se para indicar que o 
perigo indicado pelo sinal A29 resulta da circulação de veículos limpa-neves [1]. 
 

 
Figura 3.177 – Sinal A29 complementado com o painel adicional do modelo 16 

 
O painel adicional do Modelo 17 - Painel indicador de via de saída (Fig. 3.178) utiliza-se 
para indicar que a regulamentação ou o perigo constante do sinal apenas se aplicam na via 
de abrandamento ou de saída indicada pela direcção da seta [1]. 
 

 
Figura 3.178 – Painel adicional do modelo 17 

 
Este painel adicional pode complementar sinais de perigo, sinais de proibição e sinais de 
obrigação. No parágrafo 3.5.4 deste manual são referidas situações de utilização deste painel 
adicional, nomeadamente complementando o sinal A1a, para assinalar curvas de ramos de 
nós, e complementando o sinal C4e, para limitar o acesso aos ramos de ligação a vias cujo 
regime de circulação seja definido pelos sinais H24 e H25 (Fig. 3.179). 
 

     
Figura 3.179 – Exemplos de utilização do painel adicional do modelo 17 

 
Todos os painéis adicionais com conteúdo exclusivamente gráfico, com excepção dos painéis 
adicionais do modelo 13, não podem ser alterados na sua geometria. É assim incorrecta a uti-
lização do “painel” da Figura 3.180 para assinalar uma saída à esquerda. 

 

 
Figura 3.180 – Painel adicional inexistente no RST 

 

 
Figura 3.181 - Painel adicional do modelo 18 

 
O painel adicional do Modelo 18 - Painel de indicação de direcção (Fig. 3.181) utiliza-se 
para indicar a direcção a tomar para realizar a manobra prevista no sinal H27 (Fig. 3.182) [1]. 
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Figura 3.182 – Sinal H27 complementado com painel adicional do modelo 18 

 
Os painéis adicionais dos Modelos 19a e 19b - Painéis indicadores de início ou fim de 
zona regulamentada (Fig. 3.183) utilizam-se para completar com informações úteis os sinais 
G1 a G9 [1] (vide 3.4.7). 
 

  
Modelo 19a Modelo 19b  

Figura 3.183 – Painéis adicionais do modelo 19 
 
O painel adicional do Modelo 20 - Painel indicador de estacionamento pago (Fig. 3.184) 
utiliza-se para informar que o estacionamento está sujeito ao pagamento de uma taxa [1]. 
Este painel pode complementar os sinais H1 - Estacionamento autorizado e G1 - Zona de 
estacionamento autorizado. 
 

 
Figura 3.184 – Painel adicional do modelo 20 

 
Os painéis adicionais só podem ser utilizados quando as indicações deles constantes não 
sejam susceptíveis de transmissão através de símbolos ou algarismos inscritos no próprio 
sinal, nas condições definidas no RST, e devem ser apostos no suporte do sinal, imediata-
mente abaixo deste [1]. 
 
As inscrições constantes dos painéis adicionais dos modelos 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11j, 13, 14 
e 19 são exemplificativas, podendo aqueles painéis conter outras informações julgadas con-
venientes para completar a mensagem do sinal a que se destinam, desde que não exceda 
três linhas [1]. Destes painéis adicionais os únicos que não permitem quaisquer mensagens 
escritas são os dos modelos 13a e 13 b. 
 
3.4.15. – Critérios de utilização da sinalização vertical em intersecções  
 
Nos quadros 3.7 a 3.10, das páginas seguintes, resumem-se os critérios, antes expostos, de 
utilização da sinalização vertical em cruzamentos e entroncamentos, em rotundas, em saídas 
em nós (ramos com via de abrandamento e divergências) e entradas em nós (ramos com via 
de aceleração e convergências), respectivamente. 
 
São ainda dadas indicações sobre práticas menos correctas, ou mesmo, totalmente erradas, 
seguidas na sinalização vertical deste tipo de intersecções. 
 



Quadro 3.7 – Critérios de utilização da sinalização vertical em cruzamentos e entroncamentos 
 

Sinalização 
Utilização 

Perigo e Cedência de pas-
sagem  

Proibição Obrigação Indicação e Selecção de 
vias 

Baias e balizas 

Indispensável 
     

na via principal, com excepção das 
vias de acesso local 

    
nas vias secundárias, idem 

 
nas entradas, em sentido contrário ao 

da marcha se a manobra for fisica-
mente possível 

repetido em ramos de intersecções 
desniveladas, em sentido contrário ao 

da marcha 

 

 
nas ilhas separadoras de sentidos na 

aproximação à intersecção 

 
no sentido da entrada na via secun-

dária 

     
 sempre 

     
 

 
sempre, com excepção das vias de 

acesso local 

 
só na Rede Nacional 

                         

         
nas ilhas separadoras de sentidos na 
aproximação à intersecção e no sen-
tido contrário (em estradas), respecti-

vamente 

Aconselhada  
     

na via secundária fora das localida-
des, conforme haja ou não sinal 

STOP, e sempre que as velocidades 
sejam elevadas  

 
repetido à esquerda 

 
fora das localidades 

 

 

 
 nas passagens de peões 

 
em entroncamentos em T, em estra-

das 

 

Útil 

 
em intersecções de desenho não 

habitual 
 

a assinalar a saída em acesso a auto-
estradas e vias equiparadas 

 

 
em entroncamentos em T 

 

Inútil 
 

    

Desaconse-
lhada  

pode dar lugar a dois sinais triangula-
res no mesmo poste 

 
na via principal colocadas nas ilhas 

separadoras de sentidos da vias 
secundárias 

 
na via principal colocadas nas ilhas 

separadoras de sentidos da vias 
secundárias 

Pré-avisos gráficos sem destinos, ou 
sinais de código, associados a uma 

ou mais saídas 

 
ao longo dos separadores de senti-

dos na via principal 

A banir 

1     2     3  
1 - inadequados a intersecções de 
nível  
2 - no final da via de espera para vira-
gem à esquerda 
3 - na via principal a assinalar a saída  

  Setas de direcção esquerdas indi-
cando destinos sobre o itinerário 

   
pré-avisos de intersecção desnivela-

da e de “outras estradas” (NSVO) 

 
nas ilhas direccionais e separadoras 

de sentidos 

     
são exclusivos das intersecções des-

niveladas 
 

 



Quadro 3.8 – Critérios de utilização da sinalização vertical em rotundas 
 

Sinalização 
 

Utilização 

Perigo e Cedência de pas-
sagem  

Proibição Obrigação Indicação e Selecção de 
vias 

Baias e balizas 

Indispensável 
       

       
nos ramos e nas entradas, respecti-

vamente 

 
 nos ramos, repetido do lado esquer-

do 

 
repetido do lado esquerdo em ramos 

de intersecções desniveladas, em 
sentido contrário ao da marcha 

 

 
nas ilhas separadoras de sentidos 

 
 sempre 

   
com excepção das vias de acesso local

 
só na Rede Nacional 

 

 
nas ilhas separadoras de sentidos 

Aconselhada  

 
fora das localidades e sempre que as 

velocidades sejam elevadas 

 
nas entradas, em sentido contrário ao 

da marcha  

 
 

na ilha central, em estradas           
via segregada para viragem à direita 

 
 

na ilha central, em 
 estradas com duas ou mais vias na 

entrada 

Útil  

   
fora das localidades 

 
 

na ilha central, em arruamentos prin-
cipais 

 
nas passagens de peões 

 
 

na ilha central, em arruamentos prin-
cipais 

Inútil 
 

ou qualquer outro sinal “de código”, 
no anel de circulação 

    

Desaconse-
lhada  

nos ramos  

  Pré-avisos gráficos sem destinos, ou 
sinais de código, associados a uma 
ou mais saídas 

 

A banir 
   

nos ramos e nas entradas, respecti-
vamente 

    
ou qualquer outro sinal “de código”, 

no anel de circulação  

   
nas entradas e no anel ( ilhas sepa-

radoras de sentidos), respectivamen-
te 

   
na ilha central  

quaisquer setas nas entradas 

 
setas esquerdas nas ilhas separado-

ras de sentidos 

 
nas entradas e na ilha central 

     
são exclusivos das intersecções des-

niveladas 

 



Quadro 3.9 – Critérios de utilização da sinalização vertical em saídas em nós (via de abrandamento ou divergência e ramo) 
 

Sinalização 
 

Utilização 

Perigo e Cedência de pas-
sagem  

Proibição Obrigação Indicação e Selecção de 
vias 

Sinais complementares 

Indispensável   

 
 no início da via de saída, eventual-

mente associado  a sinal de limitação 
de velocidade  

 

 

,   ou  

    
adequados à situação (ver sistema 

informativo) 

 
sempre 

    
em estrada 

Aconselhada  

 
em laços e outros ramos em curva, 

colocado na via principal ou na via de 
abrandamento 

   
limitação de velocidade adequada 

complementado por 

  
se colocados na via principal ou na 

via de abrandamento 

 

 
em divergências 

 

 
quando as condições locais não per-

mitirem a utilização do sinal de 
dimensão normal 

 
em sucessão múltipla ao longo das 

curvas do ramo 

Útil     

 
associado a sinal de perigo A1a  

em substituição do BPD, em arrua-
mento urbanos 

Inútil    Pré-avisos sem destinos, ou sinais de 
código, associados a uma ou mais 

saídas 

 

Desaconse-
lhada  

nos ramos e nas entradas, respecti-
vamente 

   

 
uma via de abrandamento não é indi-

cada com este sinal 

 

A banir 
  

a anteceder outro sinal de perigo 

     
na via principal 

  setas de direcção esquerdas indican-
do destinos sobre o itinerário 

 
pré-avisos de “outras estradas” 

 
em alinhamentos rectos 

 



Quadro 3.10 – Critérios de utilização da sinalização vertical em entradas em nós (ramo e via de aceleração ou convergência)  
 

Sinalização 
 

Utilização 

Perigo e Cedência de pas-
sagem  

Proibição Obrigação Indicação e Selecção de 
vias 

Sinais complementares 

Indispensável 
  

na via principal, repetido do lado 
esquerdo quando há duas ou mais 

vias de trânsito por sentido, excepto  
nas convergências 

 

 
no início da via de aceleração, onde 

termina a linha contínua 

 

 
no início da via de aceleração, onde 

termina a linha contínua 

 
na via principal, repetido do lado 

esquerdo quando há duas ou mais 
vias de trânsito por sentido 

 

 
só na Rede Nacional 

 

Aconselhada  

 
no ramo quando existe via de acele-

ração 

 
nas entradas, em sentido contrário ao 

da marcha  

    

 
em sucessão múltipla ao longo das 

curvas do ramo 
 

Útil  

 
na sequência de proibições no ramo 

 

 

    
em convergências na via principal e 

no ramo, respectivamente 

 

Inútil      

Desaconse-
lhada 

sinais de código respeitantes à via 
principal colocados ao longo da via 

de aceleração 

  

    
uma via de aceleração não é indicada 

com estes sinais 

 

A banir 
  

a anteceder outro sinal de perigo 

  
na via de aceleração 

 

 
no mesmo poste, na via principal 

  

 
em alinhamentos rectos 
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3.5. Critérios de colocação 
 
3.5.1. Introdução 
 
Entende-se por colocação o posicionamento dos sinais em relação à plataforma ou ao local 
que assinalam. 
 
Podem assim distinguir-se: 

a) Colocação transversal, que é o afastamento lateral do sinal em relação à faixa de 
rodagem, ao limite do passeio ou aos dispositivos de retenção; 

b) Colocação vertical, que se relaciona com a altura do sinal ao solo e com a conjugação 
de sinais num mesmo suporte – número e posição relativa; 

c) Colocação longitudinal, que respeita à distância entre o sinal e o local que assinala. 

Os sinais devem ser colocados de forma a garantir boas condições de legibilidade das men-
sagens neles contidas e a acautelar a normal circulação e segurança dos utentes das vias 
[1]. 
 
3.5.2. Colocação transversal 
 
Os sinais verticais são colocados do lado direito ou por cima da via, no sentido do trânsito a 
que respeitam e orientados pela forma mais conveniente ao seu pronto reconhecimento pelos 
utentes [1]. 
 
Nas faixas de rodagem que comportem mais de uma via de trânsito no mesmo sentido, os 
sinais podem aplicar-se apenas a alguma ou algumas dessas vias, desde que: 

a) O sinal esteja colocado por cima da via a que respeita, completado, se necessário, por 
uma seta; 
b) O sinal esteja colocado lateralmente à faixa de rodagem e as marcas rodoviárias indi-
quem inequivocamente que o sinal respeita apenas à via de trânsito mais próxima, caso 
em que o sinal se limita a confirmar a regulamentação já materializada pelas marcas 
rodoviárias (ver exemplo da Figura 3.93); 
c) Sejam utilizados sinais de afectação de vias; 
d) Seja utilizado o painel adicional do modelo 17 [1]. 

Os sinais colocados do lado esquerdo só são válidos quando em repetição de um sinal colo-
cado do lado direito (com excepção dos sinais D3 e O7a) ou quando se tratar de um sinal de 
fim de zona. É incorrecta, por exemplo, a colocação do sinal STOP no separador central, no 
final de vias de espera para viragem à esquerda – Fig. 3.185, como é prática corrente a abo-
lir. 

 
Figura 3.185 – Utilização incorrecta do sinal STOP 

 
Dentro das localidades, a distância entre a extremidade do sinal mais próxima da faixa de 
rodagem e a vertical do limite desta não deve ser inferior a 0,50 m, salvo casos excepcionais 
de absoluta impossibilidade [1]. 
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Fora das localidades, os sinais devem estar colocados para além da berma e a uma distância 
da faixa de rodagem não inferior a 0,50 m, medida entre o bordo do sinal mais próximo da 
referida faixa e a vertical do limite desta [1]. 
 
Sempre que exista mais de uma via de trânsito no mesmo sentido e ainda quando as condi-
ções da via o justifiquem, ou seja quando haja o risco de os sinais não serem vistos pelos 
condutores a que se dirigem, os sinais de perigo e de regulamentação devem ser repetidos 
no lado esquerdo. Este critério de repetição da sinalização não se aplica aos sinais de selec-
ção e de afectação de vias quando as condições da via não o permitirem [1]. 
 
Em vias públicas de faixa única, os sinais de perigo devem, em geral, ser repetidos do lado 
esquerdo, pois o sinal do lado direito, numa situação de ultrapassagem, pode ficar encoberto 
pelo veículo ultrapassado. Pela mesma razão o sinal C14a – Proibição de ultrapassar, deve 
ser sempre repetido. 
 
3.5.3. Colocação vertical 
 
A altura dos sinais acima do solo conta-se entre o bordo inferior do sinal e o ponto mais alto 
do pavimento, devendo, salvo casos excepcionais de absoluta impossibilidade, manter-se 
uma altura uniforme dos sinais e respeitar-se os seguintes valores: 

a) Fora das localidades: 1,50 m; 
b) Dentro das localidades ou quando o sinal está colocado em cruzamentos, entronca-

mentos ou rotundas, sobre passeios ou vias destinadas a peões: não inferior a 2,20 
m17; 

c) Sinais colocados sobre a via: não inferior a 5,50 m. 

Exceptuam-se, de acordo com o RST (n.º 8 do art.º 13.º), os sinais de direcção e os sinais 
complementares, que podem ser colocados à altura mais conveniente atendendo à sua loca-
lização. Os sinais de direcção devem, contudo, respeitar os valores anteriores. 
 

   
                (Mod.17)         (excepto sinal H1a) 

Figura 3.186 - Conjugação de “sinais de código” num mesmo suporte 
 
Cada suporte não pode conter mais de dois sinais e de dois painéis adicionais, com excep-
ção dos sinais de direcção e do sinal H1a (estacionamento autorizado) que pode ser com-
plementado com painéis adicionais até ao limite de quatro [1]. Não devem colocar-se mais de 
quatro setas de direcção (sinais J1 e J2) no mesmo suporte. Quando existirem setas esquer-
das e direitas no mesmo suporte devem ser colocadas primeiro as esquerdas e depois as 
direitas, de cima para baixo, por uniformidade de critério com sinais J3 (ver Fig. 3.188). No 
Anexo 3 apresentam-se desenhos esquemáticos de sistematização dos critérios de coloca-
ção transversal e vertical. 

                                                 
17 Com excepção do conjunto D3a / O7a que é sempre colocado a 1,50 m (ver Anexo 3). 
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Na Figura 3.186 dão-se exemplos de conjugações correctas e incorrectas de “sinais de códi-
go” e painéis adicionais num mesmo suporte. 
 
Na Figura 3.187 dão-se exemplos de conjugações correctas de setas direccionais, tanto em 
nós como em intersecções de nível, bem como de conjugações menos correctas, indepen-
dentemente do local de colocação.  
 

 
Figura 3.187 – Colocação de setas de direcção 

 
Em relação aos sinais de indicação de âmbito urbano, o RST estabelece as seguintes regras 
de colocação: 

- Na colocação dos sinais de direcção J3a, J3b, J3c e J3d deve observar-se o seguinte: 

a) O sinal J3a é utilizado isoladamente; 
b) Os sinais J3b a J3d são utilizados quando no mesmo suporte seja dada informação 

sobre vários locais. Neste caso, não podem utilizar-se mais de seis sinais em cada 
suporte. 

- No caso previsto na alínea b) anterior, a ordem de colocação dos sinais, de cima para 
baixo, deve ser a seguinte (Fig. 3.188): 

a) Segundo a direcção: 

1.º - Em frente; 
2.º - À esquerda; 
3.º - À direita; 

b) Segundo o destino, dentro de cada direcção deve ser a seguinte (ver parágrafo 3.7): 

1.º - Destinos principais exteriores; 
2.º - Destinos internos relacionados com a rede viária principal do aglomerado, 

interfaces e actividades mais significativas; 
3.º - Destinos internos secundários; 
4.º - Parques de estacionamento; 
5.º - Emergência ou apoio ao utente; 
6.º - Actividades recreativas e informações de interesse cultural, geográfico e 

ecológico. 
 

 
     J3a                     J3b, J3c e J3d 

Figura 3.188 – Colocação de sinais de indicação de âmbito urbano 

- Nos sinais de direcção J3a, J3b, J3c e J3d, as setas devem situar-se à esquerda ou à 
direita do sinal, conforme indiquem uma direcção à esquerda ou à direita, respectivamen-
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te. Quando as setas indiquem direcções em frente, devem situar-se à direita, excepto se 
houver indicações para a direita e não houver para a esquerda, caso em que devem ser 
colocadas no lado esquerdo devendo os símbolos ser sempre colocados junto à seta de 
direcção (vide Fig 3.188 e Anexo 1). 

 
 3.5.4. Colocação longitudinal 
 
Cada espécie de sinais tem as suas próprias regras de colocação longitudinal, as quais vêm 
explicitadas no RST. 
 
A distância mínima entre dois sinais ou dois grupos de sinais sucessivos, com excepção dos 
sinais do sistema informativo, deve estar compreendida 50 e 100 m nas estradas urbanas, 
correspondendo estas distâncias a velocidades máximas de 60 km/h e de 90 km/h, respecti-
vamente. Dentro das localidades (velocidade máxima de 50 km/h) as distâncias podem ser 
reduzidas até a um mínimo de 30 m. Estes critérios não se aplicam no caso de colocação de 
sinais de limitação de velocidade degressiva. 
 
Os sinais de perigo devem ser colocados a uma distância do local assinalado que maximize 
a sua eficácia, tanto de dia como de noite, tendo em consideração as condições da via públi-
ca e da circulação, nomeadamente a distância a que o sinal é visível e a velocidade habitual 
dos veículos [8]. 
 
Os sinais de perigo e de regulamentação devem ser repetidos depois de cada intersecção de 
nível quando as condições se mantenham [1]. 
 
Os sinais de perigo não devem ser colocados a menos de 150 m nem a mais de 300 m do 
ponto da via a que se referem, a não ser que as condições do local o não permitam, devendo, 
neste caso, ser utilizado um painel adicional indicador de distância (Modelo 1a) [1]. Deve, por 
outro lado manter-se uma distância de colocação destes sinais constante ao longo de um iti-
nerário. Para a escolha desta distância de colocação pode ser seguido o critério do Quadro 
3.11. 

 
Quadro 3.11 – Distâncias de colocação dos sinais de perigo  

 

Velocidades (km/h) Distância a utilizar (m) 

60 - 90 150 - 200 

 90 - 110 200 - 250 

110 - 130 250 - 300 

 
Num itinerário em que esteja garantida a homogeneidade de colocação longitudinal dos 
sinais de perigo, deve utilizar-se o painel adicional Modelo 1a sempre que não é possível 
respeitar aquela distância, criando assim condições que não correspondem à expectativa do 
condutor. Em arruamentos urbanos, dadas as velocidades praticáveis e os espaços em jogo, 
os sinais de perigo são quase sempre colocados a distâncias inferiores a 150 m, pelo que 
devem ser sistematicamente complementados com o painel adicional do Modelo 1a. 
 
É vulgar ver os sinais de perigo colocados a distâncias inferiores às regulamentares, sem 
qualquer painel adicional indicador de distância, ou exactamente no local a que se referem 
(situação quase sistemática no caso do sinal A1a - Curva à direita, nos ramos dos nós de 
ligação). 
 
Este último problema prendia-se, frequentemente, com o facto de que respeitando uma dis-
tância minimamente correcta, o sinal de perigo citado seria colocado na secção corrente da 
estrada principal ou da estrada secundária, sendo válido, de acordo com o RST (n.º 1 do arti-
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go 12.º), em toda a largura da faixa de rodagem aberta à circulação para os condutores a que 
se dirige. 
 
O painel adicional do Modelo 17 – apresentado num dos exemplos da Figura 3.186 (associa-
do a um sinal de proibição) e utilizado no exemplo do Anexo 3 – foi introduzido no RST exac-
tamente para superar esta dificuldade. Repare-se na sua descrição do RST: “Painel indicador 
de via de saída: destina-se a indicar que a regulamentação ou o perigo constante do sinal 
apenas se aplicam na via de abrandamento ou de saída indicada pela direcção da seta”. Ou 
seja, desde a publicação do RST (Novembro de 1998) que aqueles sinais podem ser coloca-
dos à distância regulamentar mais conveniente na própria faixa de rodagem da via principal, 
ou de outra via interessada, passando a dirigir-se unicamente aos condutores que tomam a 
via de saída.  
 
Os sinais A32a e A32b (cruz de St. André – Fig. 3.43) devem ser colocados na proximidade 
imediata da passagem de nível. 
 
Os sinais de cedência de passagem, dada a sua diversidade e o facto de alguns terem 
também carácter de sinais de perigo, têm regras próprias para cada tipo de sinal. 
 
Os sinais B1 e B2 (Fig. 3.189) devem ser colocados na proximidade imediata da intersecção, 
tanto quanto possível na posição correspondente ao local onde os condutores devem parar e 
aguardar a passagem dos veículos na via com prioridade [1] ou seja, na continuidade da linha 
de cedência de passagem ou de paragem, respectivamente (ver parágrafo 4.3).  
 

 

 

 

 

 
B1 - Cedência de passagem  B2 - Paragem obrigatória em 

cruzamentos ou entronca-
mentos 

 B3 - Via com prioridade 

 

 

 

 

 
B4 - Fim de via com priorida-

de  B5 - Cedência de passagem 
nos estreitamentos da faixa 

de rodagem 
 B6 - Prioridade nos estreita-

mentos da faixa de rodagem 

 

 
 

 
 

B7 - Aproximação de rotunda  B8 - Cruzamento com via sem 
prioridade  B9a - Entroncamento com via 

sem prioridade 

 

 
 

 
 

B9b - Entroncamento com via 
sem prioridade  B9c - Entroncamento com via 

sem prioridade  B9d - Entroncamento com via 
sem prioridade 

Figura 3.189 – Sinais de cedência de passagem 
 
O sinal B1 não pode ser colocado a uma distância da intersecção superior a 50 m fora das 
localidades e a 25 m dentro das localidades [1]. 
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O pré-aviso do sinal B1 é efectuado através daquele sinal complementado com o painel adi-
cional do Modelo 1a. O pré-aviso do sinal B2 é efectuado através do sinal B1 complementado 
com o painel adicional do modelo 1b [1] (vide fig. 3.49 e 3.50 e, ainda, exemplos de coloca-
ção no Anexo 3).  
 
Os sinais B3 e B4 devem ser colocados, respectivamente, no início e no fim do troço da via a 
que respeitam. De acordo com o RST, o sinal B3 indica que os condutores têm prioridade de 
passagem nos sucessivos cruzamentos e entroncamentos. Não há assim necessidade legal 
de o repetir após cada intersecção, mas é de boa prática manter esta repetição, conforme 
referido no parágrafo 3.4.2. 
  
Os sinais B5 e B6 devem ser colocados na proximidade imediata do local onde começam a 
vigorar as respectivas prescrições. 
 
Os sinais B7, B8 e B9 não devem ser colocados a menos de 150 m nem a mais de 300 m do 
ponto da via a que se referem, a não ser que as condições do local o não permitam, devendo, 
neste caso, ser utilizado um painel adicional indicador de distância. 
 
Para a escolha da distância de colocação dos sinais B7 a B9 pode ser seguido o critério da 
Quadro 3.11, dado a semelhança com os sinais de perigo quanto ao critério de colocação. 
 
Os sinais de proibição devem ser colocados na proximidade imediata do local onde a proi-
bição começa, com excepção dos sinais C11a, C11b e C12 (Fig. 3.190) que podem ser colo-
cados a uma distância conveniente do local onde a proibição é imposta.  
 

 

 
 

 
 

C11a - Proibição de virar à 
direita  C11b - Proibição de virar à 

esquerda  C12 - Proibição de inversão 
do sentido de marcha 

Figura 3.190 – Sinais de proibição que podem ser colocados a uma distância conveniente do local 
onde a proibição é imposta 

 
Existe uma prática corrente de colocação do sinal C12 exclusivamente do lado esquerdo, tal-
vez porque os condutores encostam à esquerda para realizar a manobra que se pretende 
proibir com o sinal, prática que deve ser banida. Este sinal coloca-se do lado direito, devendo 
ser repetido do lado esquerdo nas condições que ditam a repetição dos sinais de regulamen-
tação, nos quais se inclui. 
 
Quando se colocam vários sinais C13 (Proibição de exceder a velocidade máxima de... km/h), 
com a indicação de velocidade degressiva em secção corrente pode seguir-se o critério do 
Quadro 3.12, adaptado do utilizado em Espanha (Norma 8.1 – IC, Señalización Vertical), para 
determinar o espaçamento mínimo entre sinais sucessivos de limitação de velocidade. 
 
Os sinais de obrigação devem ser colocados na proximidade imediata do local onde a obri-
gação começa, com excepção dos sinais D1, D2 e D4 (Fig. 3.191), que podem ser colocados 
a uma distância conveniente do local onde a obrigação é imposta [1].  
 
Os sinais D1c, D1d, D1e e D2 (a,b e c) devem ser colocados nas vias afluentes à intersecção 
(Fig. 3.191). Pelo contrário, os sinais D1a e D1b, de utilização preferencial para indicar vias 
de sentido único, devem ser colocados na via que deve ser obrigatoriamente tomada - vide 
figuras 3.82 e 3.83. 
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Quadro 3.12 – Distâncias mínimas entre sinais C13 sucessivos (m) 
 

Até (km/h) Desde
(km/h) 0 30 40 50 60 70 80 90 

40        
50 35       
60  40      
70   50     
80    60    
90     65   
100      75  
110 

35 
 
 
 

      80 
 
 
O sinal D4 – Rotunda utiliza-se para indicar a entrada numa rotunda e, como tal, só pode 
estar colocado à entrada da rotunda e nunca na ilha central da mesma. Deve, por outro lado, 
associar-se sempre ao sinal D4, na entrada da rotunda, o sinal B1 conforme já sublinhado a 
propósito do critério de utilização deste sinal (ver Anexo 3). 
 

     

D1a - Sentido obrigatório D1b - Sentido obrigatório D1c - Sentido obrigatório D1d - Sentido obrigatório 

    
D1e - Sentido obrigatório D2a - Sentidos obrigatórios 

possíveis 
D2b - Sentidos obrigatórios 

possíveis 
D2c - Sentidos obrigatórios pos-

síveis 
 

 
D4 - Rotunda 

Figura 3.191 – Sinais de obrigação que podem ser colocados a uma distância conveniente do local 
onde a obrigação é imposta 

 
Os critérios de colocação dos sinais de selecção de vias, incluídos no Sistema Informativo, 
estão mais detalhadamente descritos no parágrafo 3.6. 
 
Os sinais E1 e E2 (vide Fig. 3.98) devem ser colocados no início do bisel da via de saída ou 
da própria via de saída. Este mesmo facto é traduzido (vide Quadro 3.15, na alínea 3.6.2.1 - 
Sistema Informativo Base) pela variação da distância d3 entre zero, início da via de saída 
quando não há via de abrandamento, e um valor entre 150 m e 350 m, para o caso em que 
há esta via. 
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No caso corrente, o sinal E3 (vide Fig. 3.98) é colocado a uma distância do início da via de 
saída de acordo com o Quadro 3.19 (distância d3, diferente de zero) e com as figuras 3.213 e 
3.214. Numa situação de divergência (ver Fig. 3.205), em que há a separação de uma via de 
trânsito numa faixa com duas vias, o sinal E3 é colocado, em substituição do sinal de pré-
aviso gráfico, à distância definida no Quadro 3.15 para este sinal. 
 
Os sinais de afectação de vias (Fig. 3.100), que correspondem à aplicação de prescrições 
(obrigação ou proibição) ou, ainda, de um sinal de cedência de passagem ou de informação, 
a uma ou mais vias de trânsito, devem respeitar o critério de colocação longitudinal mais res-
tritivo dos sinais que contêm. 
 
Nestes sinais devem respeitar-se os critérios de colocação vertical anteriormente referidos. 
Não se deve afectar a uma via de trânsito mais do que dois sinais e dois painéis adicionais, 
sendo, obviamente, impensável utilizar este máximo para todas as vias representadas ou 
ultrapassá-lo, sob pena de o sinal se tornar ilegível.  
 
Nas faixas de rodagem que comportem mais de uma via de trânsito no mesmo sentido, pode 
obter-se o mesmo efeito de um sinal de afectação de vias, colocando o sinal, ou sinais, que 
transmitem as prescrições por cima da via a que respeitam, completados, se necessário, por 
uma seta [1]. Nas faixas de rodagem com três ou mais vias por sentido é preferível utilizar 
esta alternativa. 
 
Os sinais de zona só podem ser utilizados dentro das localidades, como se viu no parágrafo 
anterior. O sinal de zona deve ser colocado em todos os acessos à área que se pretende 
ordenar, devendo todas as saídas, com excepção da zona de trânsito proibido, ser sinaliza-
das com o respectivo sinal de fim de zona, o qual pode ser aposto do lado esquerdo da via [1] 
– ver exemplo na Figura 3.105. 
 
Os sinais de perigo e de regulamentação, conjunto dos sinais abordados até agora neste 
parágrafo, são válidos até à intersecção de nível mais próxima, pelo que devem ser repetidos 
depois de cada intersecção de nível quando as condições se mantenham [1]. No entanto, 
este critério de repetição da sinalização não se aplica: 

a) aos sinais inscritos em sinais de zona, cujas prescrições ou indicações são aplicáveis 
em todas as vias integradas na zona delimitada; 

b) aos sinais de regulamentação colocados no mesmo suporte que os sinais de identifi-
cação de localidades, os quais são aplicáveis em todas as vias dessa localidade, sal-
vo se outra regulamentação for transmitida por outros sinais colocados no interior da 
localidade; 

c) ao sinal B3 – via com prioridade (alteração introduzida pelo DR 41/2002)18. 
 
Os sinais de informação, pela sua diversidade, têm critérios de colocação diferenciados em 
função do tipo de indicação transmitida. 
 
Os sinais quadrados (H1a a H8b, H29a e H29b, H33, H36, H37 e H40 – Figura 3.192), bem 
como os sinais de número e sentido das vias de trânsito19 (Fig. 3.127), são normalmente colo-
cados na proximidade imediata do local onde a informação transmitida é efectiva, ou 
obedecendo à colocação do sinal a que estejam associados – exemplos na Figura 3.193. 
 

                                                 
18 Como já referido, esta é uma simplificação que origina diversidade de expectativas na via com prioridade, com 
consequente acréscimo de risco de acidentes nas aproximações às intersecções de nível. 
19 Contrariamente aos sinais de afectação de vias de configuração algo semelhante, que tomam a cor de fundo 
correspondente à via em que se inserem, estes sinais têm sempre cor de fundo azul. 
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H1a - Estacionamento autori-

zado  H1b - Estacionamento autori-
zado  H2 - Hospital 

 

 

 

 

 

H3 - Trânsito de sentido único  H4 - Via pública sem saída  H5 - Correntes de neve reco-
mendadas 

 

 

 

 

 
H6 - Velocidade recomendada  H7 - Passagem para peões  H8a – Passagem desnivelada 

para peões 

 

 

 

 

 
H8b - Passagem desnivelada 

para peões 
 H29a - Identificação de país  H29b - Identificação de país 

 

 

 

 

 
H33 - Via verde  H36 - Fim da recomendação 

do uso de correntes de neve 
 H37 - Fim de velocidade reco-

mendada 

 
H40 - Fim de estacionamento au- 

torizado 

Figura 3.192 – Sinais de informação de formato quadrado 
 

 
Figura 3.193 – Conjugação de sinais de perigo e de informação 
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Os sinais de informação rectangulares que contêm um símbolo da simbologia de informação, 
permitem também transmitir a distância até ao local ou serviço de interesse ou o sentido da 
via de acesso ao mesmo. Podem ser colocados na proximidade imediata do local, da saída 
para a via de acesso indicada pela seta inscrita no sinal, ou à distância, inscrita no sinal, do 
local de interesse. 
 
Conforme referido a propósito dos critérios de utilização destes sinais, dentro das localidades 
deve ser utilizada a simbologia de informação – Quadro XXI do RST e Anexo da NST (Anexo 
7) – na pré-sinalização e nos sinais de indicação de âmbito urbano (sinais J3), para orientar 
os utentes para estes locais ou serviços.  
  
Fora das localidades, os sinais de informação colocados à distância devem respeitar um afas-
tamento aos sinais do sistema informativo de 150 m nas intersecções desniveladas, e de 100 
m nas intersecções de nível. Estes afastamentos são medidos em relação ao primeiro pré-
aviso antes da intersecção e relativamente ao sinal de confirmação após a intersecção, no 
caso dos sinais do Conjunto 1 (ver Fig. 3.109). 
 
Em intersecções desniveladas, o sinal de informação colocado imediatamente antes da inter-
secção deve respeitar um afastamento mínimo de 100 m ao sinal de selecção de vias – Figu-
ra 3.194. 

SD

SC

(só conjunto 1)

PS

PAGPAS

 
Figura 3.194 – Intersecção desnivelada [7] 

PAG

SC

S

(mínimo)

(só conjunto 1)  
Figura 3.195 – Intersecção de nível [7]  

 
Em intersecções de nível o sinal de informação deve ser colocado no início do bisel da via de 
abrandamento ou a uma distância mínima de 50 m da saída, caso aquela não exista. Quando 
se tratar de uma saída à esquerda, o sinal deve ser colocado a uma distância mínima de 50 
m do início da via de espera para viragem à esquerda ou da intersecção, caso aquela não 
exista [7] – Figura 3.195. 
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Os sinais de informação que definem o início ou o fim de um regime de circulação (H24, H25, 
H38 e H39 – figuras 3.123 e 3.133), devem ser colocados no local onde esse regime começa 
a vigorar ou termina, respectivamente. 
 
No início das vias de acesso a esses locais, ou preferencialmente, na sua proximidade, deve 
ser limitado, pela utilização do sinal C4e - Trânsito proibido a peões, a animais e a veículos 
que não sejam automóveis ou motociclos, e do painel adicional modelo 17 (Figura 3.196), a 
circulação dos utentes não permitidos pelo regime previsto a jusante. Este sinal também proí-
be o trânsito a veículos agrícolas (não são veículos automóveis), pelo que é incorrecta a sua 
associação ao sinal C3h (vide Fig. 3.62), como muitas vezes se vê. 
 

 
Figura 3.196 – Sinal C4e complementado com painel adicional do modelo 17 

 
O sinal H28 (Fig. 3.125) deve estar colocado em todas as fronteiras – terrestres, marítimas e 
aeroportuárias – de modo a informar os viajantes que entram no País sobre os limites gerais 
de velocidade em vigor. 
 
Os critérios de colocação, nos vários tipos de intersecções, dos sinais de pré-sinalização, 
que se incluem no Sistema Informativo, encontram-se descritos no parágrafo sobre o Sistema 
Informativo (parágrafo 3.6). No Quadro 3.13 sistematizam-se as distâncias de colocação des-
tes sinais para intersecções desniveladas (nós) e para intersecções de nível (cruzamentos, 
entroncamentos e rotundas). 
 

Quadro 3.13 – Distâncias de colocação dos sinais de pré-sinalização  
 

desnivelada de nível Tipo de intersec-
ção 

 

Velocidades 

Pré-aviso simpli-
ficado (m) 

Pré-aviso gráfico 
(m) 

Pré-aviso gráfico 
(m) 

Indicação de 
âmbito urbano – 

– J3 mod. (m) 

110 - 130 2000 1000 - - 

90 - 110 1500 750 750 - 

60 - 90 1000 500 150 - 500 - 

40 - 60 - - 150 - 500 50 - 150 

 
Os sinais de aproximação a áreas de serviço e de repouso (sinais I4a, I5a – Fig. 3.141 e 
3.142) e de aproximação de via de saída para área de serviço e de repouso (sinais I4b e I5b - 
Fig. 3.141 e 3.142) devem ser colocados às distâncias apresentadas na NST – Anexo 7.  
 
O sinal de pré-sinalização de itinerário (I6 – vide Figura 3.143), utilizável somente dentro das 
localidades, deve ser colocado a uma distância compreendida entre 50 m e 150 m (igual à 
considerada na última coluna do Quadro 3.13) da intersecção interessada.  
 
Os sinais de pré-sinalização de via sem saída (I7a e I7b – vide Figura 3.143) e de pré-
sinalização de travessia de crianças (I8 – vide Fig. 3.144), devem respeitar as distâncias de 
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colocação do Quadro 3.13, nas colunas respeitantes a intersecções de nível, sendo utilizados 
os valores da primeira coluna fora das localidades e da segunda dentro das localidades.  
 
Os sinais I9a, I9b e I9c - Aproximação de passagem de nível, são colocados às distâncias de 
300 m, 200 m e 100 m, respectivamente, da passagem de nível que assinalam. Os sinais I9d, 
I9e e I9f colocam-se do lado esquerdo da via na mesma secção dos sinais I9a, I9b e I9c, res-
pectivamente (vide Fig. 3.44). 
 
Os sinais A26 e A27 devem estar colocados sobre o sinal I9a e, quando necessário, sobre o 
sinal I9d (vide Fig. 3.43). 
 
Os critérios de colocação dos sinais de direcção, incluídos no Sistema Informativo, são dis-
tintos conforme se trata das setas de direcção (sinais J1 e J2) ou dos sinais de indicação de 
âmbito urbano (J3). 
 
As setas de direcção indicam a via ou faixa em que estão colocadas, tal como os sinais de 
obrigação D1a e D1b, pelo que a trajectória dos condutores a que se dirigem é sempre ante-
rior ao sinal – ver Figura 3.197 e Anexo 3. 
 

 
Figura 3.197 – Critérios de colocação dos sinais J1 e J2 em intersecções de nível 

 
Pelo contrário os sinais de indicação de âmbito urbano, por terem uma valência adicional, 
que é a indicação dos destinos sobre o itinerário, são colocados nas vias afluentes das inter-
secções imediatamente antes da intersecção, no caso geral. No caso das rotundas e doutras 
situações pontuais sem indicação de destinos sobre o itinerário, têm critério de colocação 
idêntico ao das setas de direcção (Fig. 3.198). 
 
Os sinais de confirmação (vide Fig. 3.148), incluídos no Sistema Informativo, são colocados 
após as intersecções a uma distância, da inserção da via de entrada na via principal, dada 
pelos quadros 3.15 e 3.19 – distância d4. 
 
Os critérios de colocação dos sinais incluídos no Sistema Informativo são novamente aborda-
dos no parágrafo 3.6. 
 
Os sinais de identificação de localidades (N1a, N1b - Início de localidade e N2a, N2b - Fim 
de localidade – figuras 3.149 e 3.150) devem ser colocados no início e no fim da localidade 
identificada, tal como as suas designações indicam (ver parágrafo 3.4.2). 
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Figura 3.198 – Critérios de colocação dos sinais J3 

 
O RST refere os seguintes critérios de colocação longitudinal de sinais complementares: 
 
- Os sinais O4 – sinais de aproximação de saída (Fig. 3.155), devem ser colocados à dis-

tância indicada do início das vias de abrandamento ou de saída cuja aproximação anun-
ciam. 

- Os sinais O5 – baias direccionais para balizamento de pontos de divergência (BPD – 
Fig. 3.156), devem ser colocados na zona de divergência da saída que assinalam em 
intersecções desniveladas e sobre a marca M17a (Fig. 4.32). 

 
Os sinais O5 são, de acordo com o artigo 44.º do RST, específicos de intersecções desnive-
ladas, não devendo ser colocados noutros locais. É assim de banir a prática de colocação 
destes sinais em rotundas e noutras intersecções de nível. Neste último caso o utente pode 
ser levado a confundir uma via de abrandamento de uma intersecção de nível, a que se 
seguem raios em planta muito baixos, com uma via de abrandamento de um ramo de um nó, 
em que os raios são normalmente substancialmente maiores, permitindo velocidades de cir-
culação mais elevadas. Os acidentes resultantes podem, face ao RST, ser associados à infra-
estrutura e, consequentemente, imputados a quem a sinalizou.  
 
As baias direccionais utilizam-se, em complemento da sinalização de perigo, em curvas 
horizontais de maior perigo e, ainda, em intersecções de nível para obter determinados efei-
tos, nomeadamente em rotundas, devendo neste caso ser associadas ao sinal de sentido 
obrigatório D1a. 
  
A sua função é dar a conhecer ao utente o desenvolvimento da curva e o seu raio, podendo, 
para tanto, utilizar-se em sucessão múltipla (O6a – chevron individual, ou O6b – chevron em 
grupo – Fig. 3.158), com um mínimo de três sinais por curva, ou individualmente (O6b). 
 
Três é, obviamente, o número mínimo de baias direccionais que permite definir uma curva, 
donde ser esse o número mínimo de sinais em sucessão múltipla a colocar por curva. Quan-
do se trata de uma curva da classe de homogeneidade D (vide Quadro 3.3), utilizar-se-á um 
único sinal O6b (Fig. 3.199). Esta última situação aparece com alguma frequência nas curvas 
de entrada de pontes muito antigas. 
 
Para a determinação do espaçamento entre baias direccionais individuais, deve começar-se 
por utilizar o critério das Recomendações de Delineadores [15], descrito no Anexo 8, para a 
determinação do espaçamento entre delineadores no caso de uma curva em planta. 
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Este espaçamento é determinado de modo que sejam sempre visíveis cinco delineadores ao 
longo da curva e é função da distância de visibilidade mínima determinada. O espaçamento 
final é ajustado para um múltiplo de 4 m, por um critério de uniformidade que permite posicio-
nar os delineadores nos prumos das guardas de segurança metálicas, quando existentes. 
 
Para garantir a visibilidade de pelo menos três baias direccionais será necessário utilizar um 
espaçamento entre elas igual a 1,5 vezes o anterior, de modo a garantir uma relação entre os 
espaçamento destas e dos delineadores, uma vez que podem coexistir e o seu espaçamento 
é sempre definido ao longo do extradorso da curva [15] (ver Anexo 3 e Anexo 9). 

D
D

D

D

D

D

  
Colocação em sucessão múltipla                  Colocação individual 

Figura 3.199 – Exemplos de colocação de baias direccionais em curvas 
 

As baias em sucessão múltipla devem ser posicionadas de acordo com a Figura 3.199, colo-
cando a primeira na perpendicular à trajectória do veículo que entra na curva, e assegurando 
a existência de duas baias antes desta. O espaçamento D é determinado conforme descrito. 
 
Nos ramos de saída de nós a primeira baia deve estar afastada do BPD do valor da equidis-
tância calculada (ver Anexo 3). 
 
Quando colocadas individualmente (O6b exclusivamente), há que assegurar não só a visibili-
dade relativamente à trajectória de quem entra na curva, como a invisibilidade total da baia 
respeitante ao sentido contrário, pois, a ser visível, fornece uma informação totalmente con-
trária à desejada, podendo ser causa de acidente. Para tanto a baia de sentido contrário deve 
ser colocada, no mínimo, segundo a trajectória referida. 
 
Em entroncamentos em T, em que as características do traçado da via secundária não são 
de molde a permitir uma redução regular e cómoda da velocidade até à paragem final, uma 
vez que existe sempre uma condição STOP para a viragem à esquerda, dever-se-á colocar 
baias direccionais múltiplas (O6b) de acordo com o esquema da Figura 3.200 [16]. 
 
Em rotundas as baias direccionais múltiplas devem ser colocadas, associadas ao sinal de 
sentido obrigatório D1a (ver Fig. 3.84), em posição frontal à trajectória dos veículos que 
entram na rotunda, devendo ser em número de duas quando há duas ou mais vias na entra-
da. 
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As balizas de posição indicam a posição e limites de obstáculos existentes na via, devendo 
como tal ser colocadas no próprio obstáculo. As balizas O7a e O7b (Fig. 3.159) devem ser 
colocadas à esquerda e à direita do sentido de marcha, respectivamente.  
 
Nos desenhos de colocação longitudinal do Anexo 3 apresentam-se exemplos de colocação 
dos sinais em intersecções. 
 
Os dois primeiros apresentam intersecções de nível em arruamentos urbanos. O seguinte 
respeita a rotundas em estrada e tem carácter de desenho tipo. O último corresponde a um 
nó em trompete (numa estrada com regime de circulação fora das localidades), tratando-se 
de uma situação real, que inclui todo o equipamento de segurança – sinalização e dispositi-
vos de retenção.  

 
Figura 3.200 – Baias direccionais em entroncamentos em T 

 
Estes desenhos permitem analisar várias das situações de colocação da sinalização aqui 
focadas e, muito particularmente, a colocação longitudinal da sinalização vertical respeitante 
às vias de saída da via principal e de entrada na mesma, com a localização correcta dos 
vários tipos de sinalização vertical permanente, bem como toda a marcação rodoviária, objec-
to do Capítulo 4.  

 
Os sinais O1, O2 e O3 (figuras 3.152 a 3.154) de demarcação hectométrica, quilométrica e 
miriamétrica da via, respectivamente, devem ser colocados à distância indicada do ponto de 
origem da via, do lado direito no sentido da quilometragem. 
 
Nas estradas com dupla faixa de rodagem devem ser colocados de ambos os lados da via, 
ou seja no sentido da quilometragem e no sentido contrário. 
 
 
3.6. O Sistema Informativo 
 
3.6.1. Introdução 
 
O sistema informativo é o conjunto de sinais verticais susceptíveis de serem utilizados na 
sinalização de orientação de uma intersecção, de nível ou desnivelada, e inclui os seguintes 
sinais do RST (Fig. 3.201): 

- sinais de pré-sinalização (I1, I2a a I2f, I3a, I3b e J3); 
- sinais de selecção de vias (E1 a E3); 
- sinais de direcção (J1, J2 e J3a a J3d); 
- sinais de confirmação (L1). 
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Em meio rural, a Norma de Sinalização Vertical de Orientação da JAE [5] define o Sistema 
Informativo em função da rede, em dois grandes grupos: para Itinerários Principais e Com-
plementares e para as Outras Estradas, sendo consideradas ainda adaptações do sistema 
informativo base para os seguintes casos: intersecções em T; intersecções de nível em IP e 
IC; áreas metropolitanas e centros urbanos não classificados. 
 

 
Figura 3.201 - Sinais do Sistema Informativo 

 
Para meio urbano não se encontra definido, em norma, qualquer sistema informativo.  
 
A Norma de Sinalização Vertical de Orientação da JAE encontra-se desactualizada devido à 
evolução socio-económica do País e à integração na União Europeia, à alteração do Plano 
Rodoviário Nacional (PRN 2000) e, fundamentalmente, devido à publicação do RST nos 
finais de 1998. Este regulamento não só não deu cobertura legal aos chamados pré-avisos 
de outras estradas considerados na Norma (constituídos por dois ou três módulos sobrepos-
tos) como criou um novo tipo de pré-aviso, o pré-aviso reduzido. 
 
O RST deu, por outro lado, cobertura dentro do Sistema de Sinalização Vertical, a um novo 
tipo de sinalização – a Sinalização Turístico-cultural, proposta em documentos normativos da 
extinta Junta Autónoma de Estradas: “Disposições Normativas de Sinalização Turística” [17], 
e “Os itinerários turísticos e a sua sinalização rodoviária” [18]. Estes documentos deram lugar 
à Norma de Sinalização Turística da JAE [7] que constituiu a necessária reformulação estru-
tural daqueles documentos face à posterior edição do RST. 
 
A sinalização turística integra-se por vezes no sistema informativo, nomeadamente os sinais 
T2 – Património, com aplicabilidade na Rede Fundamental (IP) e nos Itinerários Complemen-
tares (IC), e os sinais T4 e T5 – Identificação e direcção de itinerários turísticos, aplicáveis 
nas restantes estradas (rurais ou urbanas), uma vez que são usados em conjugação com o 
mesmo e com ele se interpenetram (ver Anexo 7). Nos arruamentos urbanos a eventual con-
tinuidade da informação sobre os itinerários turísticos deve ser realizada utilizando os sinais 
de indicação de âmbito urbano. 
 
Na comunicação apresentada ao 1.º Encontro Nacional Segurança Viária em Meio Urbano 
promovido pela Prevenção Rodoviária Portuguesa [19], em que se baseia este parágrafo, faz-
se uma proposta de sistematização da aplicação da sinalização de orientação nas intersec-
ções, através de um sistema informativo definido em função do seu tipo - de nível ou desnive-
ladas - considerando ainda adaptações em função da rede,  que  basicamente  retoma as  
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propostas formuladas no âmbito da Divisão de Circulação e Segurança da JAE na sequência 
do trabalho desenvolvido nesta área [20]. 
 
Porque “situações idênticas exigem aplicações uniformes de idênticas soluções”, segundo o 
princípio de homogeneidade da sinalização enunciado na própria NSVO, o sistema informati-
vo base é definido unicamente em função do tipo de intersecção – de nível ou desnivelada. 
 
Na rede viária urbana assiste-se a uma multiplicidade de soluções mais ou menos importadas 
do normativo da JAE nas vias de mais alto nível hierárquico, enquanto nas vias locais preva-
lece por vezes a utilização de mobiliário urbano como suporte da informação direccional, cla-
ramente sem qualquer regra ou normativo subjacente, desprezando-se muito frequentemente 
os sinais J3 – Indicação de âmbito urbano, do RST. 
 
O sistema informativo coerente com o RST adoptado é adequado aos condicionamentos 
legais e, fundamentalmente, à necessidade imperiosa de não continuar a ter soluções de 
sinalização idênticas para situações distintas e soluções distintas para situações idênticas, 
tanto em meio rural como em meio urbano. 
 
3.6.2. Sistema Informativo em intersecções desniveladas 
 
3.6.2.1. Sistema Informativo Base 
 
O sistema informativo base para ramos de saída em intersecções desniveladas é constituído 
de acordo com o Quadro 3.14, por um sinal de pré-aviso simplificado, por um sinal de pré-
aviso gráfico, por sinais de selecção de vias, por sinais de direcção e por um sinal de confir-
mação, em estradas da rede nacional. 
 
Em função do número de vias de trânsito por sentido da faixa de rodagem assim são usados 
sinais colocados lateralmente ou sobre a via.  
 

Quadro 3.14 – Sistema Informativo Base – Intersecções desniveladas20 
 

 
SISTEMA INFORMATIVO 

Estrada com uma ou duas 
vias de trânsito por sentido

Estrada com três ou mais 
vias de trânsito por sentido

Sinal de pré-aviso simplificado  I1 I1 
(colocado em pórtico)  

Sinal de pré-aviso gráfico I2d I2e + I2f  

Sinais de selecção de vias E1 + E2 

Sinais de direcção J1 ou J2 
Em caso de exiguidade de espaço para colocação dos sinais 
de direcção ou de eventuais problemas de visibilidade, deve 
utilizar-se um sinal E1, colocado em semi-pórtico, em substi-

tuição daqueles sinais. 

Sinal de confirmação L1 L1 
colocado em pórtico  

 
Este sistema informativo é apresentado esquematicamente nas Figuras 3.202 e 3.20321: 

                                                 
20 As referências dos sinais reportam-se à classificação do RST. 
21 Nestes desenhos, bem como nos restantes deste tipo, é representada unicamente uma das duas 
faixas de rodagem da via considerada. 
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I2dI1

d1

E1+E2

d2

J

d3

L1

d4

 
Figura 3.202 – Estrada com uma ou duas vias de trânsito por sentido 

 

I1
I2e+I2f

d1

E1+E2

E1

J

d2
d3

L1

d4

  
Figura 3.203 – Estrada com três ou mais vias de trânsito por sentido 

 
As distâncias indicadas nas figuras precedentes têm os valores do Quadro 3.15 [5] [21]. 
 

Quadro 3.15 – Distâncias de colocação dos sinais do Sistema Informativo 
 em intersecções desniveladas 

 

Velocidades d1 (m) d2 (m) d3 (m) d4 (m) 

110 - 130 2000 1000 0-350 500 

 90 - 110 1500 750 0-250 300 

60 - 90 1000 500 0-150 250 

40 - 60 - 150-500 0-150 50-250 

 
3.6.2.2. Rede Primária Urbana  
 
3.6.2.2.1. Nós  
 
As vias da rede primária urbana que têm intersecções desniveladas (nós) são normalmente 
vias de grande capacidade, com duas faixas de rodagem e duas ou mais vias por sentido. 
 
A maior proximidade entre intersecções desniveladas na rede primária urbana não é total-
mente compatível com o sistema informativo base, pensado para estradas interurbanas. Por 
outro lado, existe uma maior necessidade de seleccionar atempadamente os utentes por via 
de trânsito, de modo a posicionarem-se na mais conveniente ao seu destino, de preferência 
com suficiente antecedência em relação às saídas. O sinal de confirmação deixa, em geral, 
de ser útil na rede primária urbana. 
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Contudo, no caso de se tratar de uma estrada que faça parte da rede nacional classificada 
tendo, portanto, continuidade fora da área urbana, poder-se-á manter o sinal de confirmação, 
desde que o seu critério de colocação longitudinal (Quadro 3.15) possa ser respeitado. 
 
Estes aspectos levam a uma adaptação do sistema informativo para ramos de saída em 
intersecções desniveladas na rede primária urbana. Este sistema informativo é constituído 
por um sinal de pré-aviso gráfico, quando é possível respeitar os critérios de colocação longi-
tudinal destes sinais (ver Quadro 3.15), ou por sinais de selecção de vias no caso contrário, 
por sinais de selecção de vias no início do bisel de saída e por sinais de direcção, que podem 
ser substituídos por um sinal de selecção de vias E1, nomeadamente no caso de três ou mais 
vias por sentido, de acordo com o Quadro 3.16. 
 

Quadro 3.16 - Sistema Informativo da rede primária urbana 
  

 
SISTEMA INFORMATIVO 

Estrada ou arruamento 
com uma ou duas vias de 

trânsito por sentido 

Estrada ou arruamento 
com três ou mais vias de 

trânsito por sentido 

I2d I2e + I2f Sinal de pré-aviso gráfico 
quando é possível respeitar os critérios de colocação 

longitudinal destes sinais 
Sinais de selecção de vias E1 + E1, no caso contrário. 

Sinais de selecção de vias (em pórtico) E1 + E2 

Sinais de direcção  J1 ou J2 em estrada 
E1 colocado em semi-pórtico, para estrada com 3 ou 

mais vias de trânsito por sentido 
J3 em arruamento principal. 

 
Esta adaptação do sistema informativo é apresentada esquematicamente na Figura 3.204, 
para uma estrada com três vias de trânsito por sentido. 
 

E1+E1

I2e+I2f
ou

E1+E2

d2

E1

d3

  
Figura 3.204 – Exemplo para estrada com 3 vias de trânsito por sentido 

 
Por claras razões de homogeneidade da sinalização ao longo duma mesma via urbana, a 
substituição do sinal de pré-aviso gráfico por sinais de selecção de vias, numa determinada 
intersecção desnivelada, implica a manutenção do mesmo critério em todas as restantes 
intersecções desniveladas presentes no mesmo trecho dessa via, independentemente da 
possibilidade física de respeitar o critério de colocação longitudinal do pré-aviso gráfico nas 
restantes intersecções. Este critério mantém-se válido em toda a rede primária urbana. 
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3.6.2.2.2. Divergências 
 
As divergências surgem em estradas com duas faixas de rodagem e intersecções desnivela-
das, em que o ramo de saída não se inicia, como é habitual, por uma via de abrandamento, 
mas constitui a continuidade de uma ou mais vias de trânsito da faixa de rodagem principal. 
 
Esta é, claramente, uma situação diversa da corrente, exigindo um tratamento diferenciado 
ao nível do sistema informativo, que deve ser tanto mais diferenciado quanto mais se afastar 
da situação habitual de um ramo de saída que se inicia por uma via de abrandamento. 
 
O sistema informativo em divergências na rede primária urbana é constituído de acordo com 
o Quadro 3.17, por um sinal de pré-aviso gráfico ou de selecção de vias, conforme as carac-
terísticas geométricas da divergência e a possibilidade de respeitar os critérios de colocação 
longitudinal daqueles sinais, por sinais de selecção de vias e por sinais de direcção, que nos 
arruamentos principais são de âmbito urbano. 
 
No caso de se tratar de uma estrada que faça parte da rede nacional classificada tendo, por-
tanto, continuidade fora da área urbana, poder-se-á manter o sinal de confirmação, desde 
que o seu critério de colocação longitudinal (Quadro 3.15) possa ser respeitado. 

 
Quadro 3.17 – Divergências 

 

Separação de uma via de trânsito 
SISTEMA INFORMATIVO  Faixa com duas vias Faixa com três ou 

mais vias 

Separação de duas ou mais 
vias 

de trânsito 
Sinal de pré-aviso, ou sinal 
de selecção de vias 

E3  
 

I2e + I2f, quando é possível respeitar os critérios 
de colocação longitudinal destes sinais 

E1 + E1, no caso contrário. 

Sinais de selecção de vias E1+E1  
E3 em arruamentos 

principais 

E1 + E1 

Sinais de direcção, ou de 
selecção de vias  

J1 ou J2 + J1 ou J2 
ou conjunto J3 

E1 
(eventual J, em 

estrada) 

E1 + E1 
 

 

 
O sistema informativo em divergências é apresentado esquematicamente nas figuras 3.205 a 
3.207. 
 

Conforme geometria da divergência
E3

d3

E1+E1

d2

J+J

E3  e J3 em arruamentos principais

  
Figura 3.205 – Divergência - Separação de uma via de trânsito em faixa 

com duas vias de trânsito 
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I2e+I2f ou

d3

E1+E1

d2

E1 eventual

(
J

)

E1+E1  
Figura 3.206 – Divergência - separação de uma via de trânsito em faixa com três 

 ou mais vias de trânsito  
 
 

I2e+I2f ou

d3

E1+E1

d2

E1+E1

E1+E1   
Figura 3.207 – Divergência - Separação de duas ou mais vias de trânsito em faixa com quatro 

 ou mais vias de trânsito  
 
A separação de uma faixa de rodagem de três vias de trânsito em outras tantas vias indivi-
dualizadas que conduzem a destinos distintos é uma situação passível de existir, nomeada-
mente na ligação da rede primária urbana à rede nacional, a qual deve ser tratada, ao nível 
do sistema informativo, de acordo com o esquema da figura 3.208. 
 
A utilização, nesta ou noutra situação, de um sinal do tipo I2f (ver Fig. 3.208) para indicar uma 
saída à esquerda, não tem cobertura no RST. 
 
3.6.3. Sistema Informativo em intersecções de nível 
 
3.6.3.1. Rede Primária Urbana 
 
O sistema informativo para intersecções de nível na rede primária urbana é constituído de 
acordo com o Quadro 3.18, por um sinal de pré-aviso gráfico, por um eventual sinal de selec-
ção de vias e por sinais de direcção, que são de indicação de âmbito urbano nos arruamen-
tos principais. 
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d3
d2

E1+E1+E1E1+E1+E1 E1+E1+E1

 
Figura 3.208 – Separação três vias de trânsito  

 
No caso de se tratar de uma estrada que faça parte da rede nacional classificada tendo, por-
tanto, continuidade fora da área urbana, poder-se-á manter o sinal de confirmação, desde 
que o seu critério de colocação longitudinal (Quadro 3.15, distância d4) possa ser respeitado. 
 
Quando houver duas ou mais vias na aproximação à intersecção e a estrita necessidade de 
seleccionar os utentes por via, devem ser utilizados os sinais de selecção de vias. O sinal de 
selecção será lateral no caso, mais corrente, de duas vias e em pórtico para três ou mais 
vias. 
 

Quadro 3.18 – Sistema Informativo em intersecções de nível 
 

SISTEMA INFORMATIVO Estrada ou arruamento principal 

Sinal de pré-aviso gráfico  I2, com painel de distância em estradas 

Sinal de selecção de vias (eventual) 
 

E3 
Só em casos em que haja estrita necessidade de selec-
cionar por via de trânsito os utentes na proximidade ime-

diata da intersecção  

Sinal de direcção  J1 ou J2 em estradas urbanas 
J3 em arruamentos principais  

 
Este sistema informativo é apresentado esquematicamente nas Figuras 3.209 a 3.212. 
 

ou

I2I2

d2

J1/J2

J3

ou

 
Figura 3.209 – Entroncamento 
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J1/J2

I2

d2

J3

ou
ou

I2  
Figura 3.210 – Entroncamento em T (bifurcação) 

 

 

J1/J2
I2

d2

J3

ouou

I2  
Figura 3.211 – Cruzamento 

 

J1/J2
I2b I2b

ou

d2

J3

ou

 
Figura 3.212 – Rotunda 

 
Como referido a propósito dos critérios de utilização da sinalização, embora o RST não expli-
cite para todas as intersecções de nível a conveniência de indicar a distância a que se encon-
tra a intersecção, tal como acontece no sinal I2a, é adequada a utilização desse complemen-
to de informação em todos os sinais de pré-aviso gráfico de intersecções de nível em estra-
das urbanas. Nos arruamentos principais pode dispensar-se a utilização da informação de 
distância. 
 
As figuras 3.209 a 3.212 traduzem este aspecto, apresentando as duas soluções para o sinal 
de pré-aviso em correspondência com as duas soluções de sinalização de direcção adequa-
das a estrada e a arruamento. 
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As distâncias indicadas nas figuras 3.209 a 3.214 têm os valores do Quadro 3.19. Neste qua-
dro surge a distância d4, que corresponde à distância de colocação do sinal de confirmação 
em estradas da rede nacional. 

 
Quadro 3.19 – Distâncias de colocação dos sinais do Sistema Informativo 

em intersecções de nível 
 

Velocidades d2 (m) d3 (m) d4 (m) 

 90 - 110 750 0-250 300 

40 - 90 150-500 0-150 50-250 

 
Nas figuras 3.213 e 3.214 apresentam-se dois exemplos em que a necessidade de seleccio-
nar os utentes por via de trânsito na proximidade da intersecção é evidente, o que é conse-
guido pela aplicação dos sinais de selecção de vias e de setas de selecção (ver parágrafo 
4.5). 

 

 
Figura 3.213 – Entroncamento 

 

I2 E3

d2

d3

J

 
Figura 3.214 – Rotunda com via segregada para viragem à direita 

I2
E3

d2

d3

J+J
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3.6.3.2. Rede Secundária de Arruamentos 
 
O sistema informativo para intersecções de nível na rede secundária de arruamentos é cons-
tituído por um sinal de pré-aviso sem indicação de distância, dispensável nas vias de acesso 
local, e por sinais de direcção. 
 
O sinal de pré-aviso é de âmbito urbano (constituído por um conjunto de sinais J3 em que os 
destinos de saída são indicados com setas inclinadas a 45º) nos cruzamentos e entronca-
mentos, e gráfico nas rotundas. Os sinais de direcção são sempre de indicação de âmbito 
urbano. 
 
Este sistema informativo está esquematizado no Quadro 3.20 e nas Figuras 3.215 e 3.216. 
 

  Quadro 3.20 – Sistema Informativo na Rede Secundária de Arruamentos 
 

SISTEMA INFORMATIVO Arruamento com uma ou duas vias de trânsito 
por sentido 

Sinal de pré-aviso (dispensável nas 
vias de acesso local) 

J3 (*)  
I2b no caso de rotunda 

Sinal de direcção  J3 

 (*) Modificado de modo a servir de pré-aviso de âmbito urbano (n.º 2 do artigo 38.º do RST). 
 

Repare-se que, de acordo com o descrito se utilizou como pré-aviso, com excepção do caso 
da intersecção giratória, um conjunto de sinais J3 em tudo semelhante ao previsto como sinal 
de direcção, em que somente as setas das direcções de saída foram substituídas por setas 
idênticas mas inclinadas a 45 º. 

 J3 mod. J3

50-150 m 50-150 m

J3 mod. J3  
Figura 3.215 – Entroncamentos 

 

J3 mod. J3

50-150 m
50-150 m

I2b J3  
Figura 3.216 – Cruzamento e Rotunda 
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Apresenta-se na Figura 3.217 um exemplo de J3 pré-aviso de âmbito urbano e o correspon-
dente J3 sinal de direcção (indicação de âmbito urbano). 
 

 
 

Figura 3.217 – Pré-aviso de âmbito urbano e sinal de indicação de âmbito urbano 
 
 
3.7. A escolha dos destinos  
 
3.7.1. Introdução 
 
Em cada aglomerado urbano existe um conjunto de estradas e arruamentos que se destacam 
pela natureza e composição do tráfego que servem e que constituem a rede primária urbana. 
Nos aglomerados urbanos de menores dimensões, o número e extensão deste tipo de vias é 
quase sempre muito limitado, sendo a sua importância muitas vezes exclusivamente depen-
dente do tráfego de passagem, podendo limitar-se à travessia urbana de uma estrada nacio-
nal. Nos aglomerados urbanos de maior dimensão a sua importância resulta também do trá-
fego interurbano e, de igual modo, do tráfego mais intenso com origem e destino dentro da 
própria malha urbana. 
 
A rede primária urbana serve os maiores centros de actividade das áreas urbanas, os corre-
dores de maior volume de tráfego e suporta uma parte substancial do tráfego urbano, embora 
constitua uma parcela reduzida da rede viária urbana. Esta rede deve articular-se tanto com a 
rede secundária urbana como, ao nível das estradas urbanas, com as estradas rurais ou peri-
urbanas mais importantes, pois dá muitas vezes continuidade, ou ligação, às vias municipais, 
intermunicipais, regionais ou nacionais, que intersectam ou envolvem o limite urbano [22]. 
 
A rede viária urbana divide-se em rede primária e rede secundária, ou rede secundária de 
arruamentos. Como se viu no Capítulo 1, neste manual consideram-se incluídos na rede pri-
mária: as estradas urbanas (vias colectoras/arteriais ou vias urbanas de nível 1) e os arrua-
mentos principais (vias distribuidoras principais ou vias urbanas de nível 2). Consideram-se 
incluídas na rede secundária de arruamentos: as vias distribuidoras locais (vias urbanas de 
nível 3) e as vias de acesso local (vias urbanas de nível 4) – Figura 3.218. 
 
Na rede primária urbana verifica-se a simultaneidade, ao nível da sinalização de orientação, 
da informação de carácter centrípeto com a de carácter centrífugo. As informações de orien-
tação viária urbana (vias circulares interiores, bairros importantes, pólos comerciais, tecnoló-
gicos ou outros, centro do aglomerado, praças ou zonas urbanas importantes, etc.) e as 
informações de interesse para o condutor (parques de estacionamento, interfaces, terminais, 
hospitais, etc.) coexistem com as informações referentes a destinos exteriores à área urbana 
(destinos principais da rede rodoviária nacional que serve o aglomerado, vias de cintura exte-
riores, circulares ou radiais, aeroportos, pólos industriais, etc.). 
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Via de acesso local (nível 4)
Via distribuidora local (nível 3)

Arruamento principal (nível 2)
Estrada urbana (nível 1)

 
Figura 3.218 – Rede viária urbana hierarquizada (adaptado de [23]) 

 

 
Nó em estrada nacional 

 

ou

 
Nó em estrada urbana 

 

 
Entroncamento em estrada urbana 

 

 
Entroncamento em arruamento principal 

 

  
Entroncamento em via distribuidora local     Entroncamento em via de acesso local 

Figura 3.219 – Sistema informativo – exemplo da evolução centrípeta do sistema 
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Na rede secundária de arruamentos há novamente coexistência de informações diversas, 
sendo umas de orientação viária, dando continuidade às informações da rede de nível supe-
rior, e as restantes com um carácter cada vez mais local à medida que se caminha (centripe-
tamente) para o nível hierárquico mais baixo, as vias de acesso local. 
 
Ao sistema informativo da rede viária urbana corresponde também uma transição, de sentido 
centrípeto, do sistema utilizado (Fig 3.219). O sistema seguido nas vias rurais e peri-urbanas 
(seja em intersecções de nível ou desniveladas) é muito próximo do sistema seguido nas 
estradas urbanas, havendo uma transição progressiva à medida que se caminha dos arrua-
mentos principais para as vias de acesso local, com a adopção dos sinais de indicação de 
âmbito urbano, primeiramente ao nível dos sinais de direcção nos arruamentos principais, e 
numa segunda fase ao nível dos sinais de pré-sinalização, nas vias distribuidoras locais, até 
que os sinais de indicação de âmbito urbano passam a ser, ao nível das vias de acesso local, 
os únicos suportes da sinalização de orientação. 
 
3.7.2. Destinos da rede urbana 
 
O estabelecimento do esquema de prioridades, como critério normativo para a escolha das 
mensagens de sinais de orientação, tem dois objectivos fundamentais: 
 

1º – Uniformizar a informação dada aos condutores em toda a rede de viária; 
2º – Reduzir a informação dada a um número mínimo, e realmente útil, de indicações [5]. 

 
Estes objectivos relacionam-se com os princípios básicos da sinalização (Capítulo 2), com os 
tempos de leitura e a necessidade de estes serem reduzidos a um valor mínimo. Apesar de 
ser imperioso que os tempos de leitura se reduzam ao mínimo, é importante assegurar a con-
tinuidade da informação, e assim a optimização destes dois factores combinados é sem dúvi-
da a solução que se pretende ver atingida quanto ao segundo objectivo [5]. 
 
O artigo 39.º do RST [1] estabelece, relativamente aos sinais de indicação de âmbito urbano, 
a seguinte hierarquização dos destinos, para cada direcção considerada: 
 

1.º - Destinos principais exteriores; 
2.º - Destinos internos relacionados com a rede viária principal do aglomerado, interfaces 

e actividades mais significativas; 
3.º - Destinos internos secundários; 
4.º - Parques de estacionamento; 
5.º - Emergência ou apoio ao utente; 
6.º - Actividades recreativas e informações de interesse cultural, geográfico e ecológico. 

 
Os sinais de indicação de âmbito urbano são, como se viu, de utilização sistemática em todas 
as intersecções dos arruamentos urbanos (vias urbanas de níveis 2, 3 e 4) e, como tal, os 
restantes sinais do sistema informativo destas intersecções (sinais de pré-aviso e de selecção 
de vias) devem respeitar esta hierarquização, por razões claras de coerência e uniformidade 
da informação. 
 
Nos arruamentos urbanos a escolha dos destinos principais exteriores está condicionada pela 
continuidade da informação com a rede viária de nível superior: vias urbanas de nível 1 
(estradas urbanas) e vias municipais, intermunicipais, regionais ou nacionais que servem o 
aglomerado, dando continuidade, ou ligação, às anteriores (ver parágrafo seguinte - Destinos 
principais da Rede Nacional). 
 
Por outro lado, para que se possam estabelecer destinos dentro da malha urbana de acordo 
com a hierarquia definida pelo RST, torna-se estritamente necessário que a rede viária do 
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aglomerado urbano seja hierarquizada, em função das características da própria rede, pela 
autarquia respectiva, num plano viário em que sejam definidos, pelo menos, a rede primária e 
a rede secundária urbanas, permitindo assim identificar os destinos internos relacionados 
com a rede viária principal (ou rede primária) do aglomerado e os destinos internos secundá-
rios, relacionados com a rede secundária mais importante, ou seja com as vias distribuidoras 
locais [21]. 
 
Torna-se claro que as intersecções entre vias da rede primária (estrada urbana com estrada 
urbana, estrada urbana com arruamento principal e arruamento principal com arruamento 
principal) e destas com as vias da rede secundária (arruamento principal com via distribuidora 
local) são os mais importantes locais de decisão, pelo que deverá ser garantida nestes locais 
a continuidade da informação, tanto quanto aos destinos exteriores como aos interiores mais 
relevantes (1.º e 2.º níveis da hierarquização do RST). 
 
No sentido centrípeto a quantidade de informação de carácter local passível de ser veiculada 
pelo sistema informativo aumenta, passando-se o inverso no sentido contrário.  
 
Assim, de acordo com o posicionamento da intersecção na rede e com o sentido em que se 
caminha, centrípeta ou centrifugamente em relação à rede urbana, o conjunto dos destinos 
escolhidos corresponderá a um deslizamento maior ou menor ao longo da hierarquização de 
destinos definida no artigo 39.º do RST. 
 
No 1.º nível, destinos principais exteriores, incluem-se, por ordem decrescente de prioridade: 

- os destinos principais da Rede Nacional; 

- as designações de auto-estradas (p. ex. “CREL”) ou do seu número associado à letra 
A (p. ex. “A4”) e ao símbolo respectivo, associados ou não a destinos servidos pela 
auto-estrada ou a pontos cardeais (designados com letra maiúscula); 

- os aeroportos; 

- as designações de estradas nacionais da Rede Fundamental ou da Rede Complemen-
tar (p. ex. “IP2”, “IC2”), com ou sem uma associação do tipo da anterior; 

- as designações de estradas intermunicipais (p. ex. “VLN”, “VLS”), com ou sem uma 
associação do tipo da anterior. 

 
No 1.º nível de destinos devem utilizar-se, sempre que possível, as denominações utilizadas 
na rede nacional, recorrendo à lista de abreviaturas do Anexo 4, para garantir a uniformidade 
das designações. 
 
No 2.º nível, destinos internos relacionados com a rede viária principal do aglomerado, inter-
faces e actividades mais significativas, incluem-se, por ordem decrescente de prioridade: 

- as designações de vias circulares, ou de cintura, da área urbana (p. ex. “2.ª Circular”, 
“VCI”, “Circular urbana”, “Circunvalação”, etc.), associadas ou não a um destino ou a 
um ponto cardeal (designado com letra minúscula); 

- as designações das vias radiais mais importantes da área urbana (p. ex. “Eixo Norte-
Sul”, “Av. da República”, “Via Norte”, etc.), com ou sem uma associação do tipo da 
anterior; 

- os hospitais com emergência médica; 

- os bairros ou áreas urbanas mais importantes (p. ex. “Restelo”, “Boavista”, etc.), ou 
ainda o ponto cardeal que represente uma área importante da mancha urbana (por 
exemplo "norte", "sul, "este" e "oeste") quando a solução anterior não é viável; 

- o centro do aglomerado urbano (“centro”, associado ao símbolo respectivo) e o centro 
histórico. O centro histórico é associado ao símbolo Monumento, ou ao símbolo Patri-



 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
 
 

114

mónio Mundial quando classificado como tal (centros históricos de Évora, Porto, Gui-
marães e Angra do Heroísmo, até à data); 

- as praças situadas em intersecções de arruamentos principais (p. ex. “Praça Marquês 
de Pombal”, “Praça Mousinho de Albuquerque”, “Praça da República”, recorrendo ao 
uso de abreviaturas quando necessário); 

- os interfaces e terminais de transportes públicos mais importantes (p. ex.  “Gare do 
Oriente”, “Campanhã”, “Cais do Sodré”, etc.); 

- de entre as actividades mais significativas, podem destacar-se os seguintes exemplos: 
portos ou zonas portuárias, universidades ou pólos universitários, feiras e parques de 
exposições com recintos permanentes, pólos tecnológicos ou industriais, parques 
urbanos do tipo do “Parque das Nações” em Lisboa, etc. 
 

No 3.º nível, destinos internos secundários, incluem-se, por ordem decrescente de prioridade: 

- as praças situadas em intersecções da rede secundária e desta com a rede primária; 

- os bairros ou zonas urbanas associados à rede secundária (p. ex. “Lapa”, “Aldoar”, 
etc.); 

- os bairros históricos; 

- os terminais de transportes públicos localizados na rede secundária. 
 

No 4.º nível, parques de estacionamento, incluem-se, por ordem decrescente de prioridade: 

- as designações dos parques de estacionamento estratégicos, nomeadamente os que 
permitem a utilização dos interfaces e dos terminais de transportes públicos, e ainda 
do tipo “park & ride”, associadas ao respectivo símbolo; 

- as designações dos parques de estacionamento localizados na rede primária, asso-
ciadas ao respectivo símbolo; 

- as designações dos parques de estacionamento da zona central do aglomerado urba-
no, associadas ao respectivo símbolo22. 

 
No 5.º nível, emergência ou apoio ao utente, incluem-se, por ordem decrescente de priorida-
de: 

- hospitais; 

- bombeiros; 

- posto de socorros; 

- polícia (PSP ou GNR, conforme o caso); 

- município ou câmara municipal; 

- escola; 

- mercado; 

- farmácia; 

- igreja; 

- cemitério; 

- correios;  

- etc. (ver simbologia de informação)  

 
                                                 
22 Parque de estacionamento com ou sem cobertura – símbolos 2.1 e 2.1A do RST. 
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A todos estes destinos deve estar sempre associado o símbolo da simbologia de informação 
correspondente (Quadro XXI, I – Apoio ao utente, anexo ao RST, e Anexo da NST). 

 
No 6.º nível, actividades recreativas e informações de interesse cultural, geográfico e ecoló-
gico, devem incluir-se as informações referentes a locais de interesse discriminados na sim-
bologia de informação respeitante a indicações turísticas, desportivas, culturais e geográficas 
e ecológicas não incluídas nos níveis anteriores, pela sua designação associada ao símbolo 
respectivo do Quadro XXI, anexo ao RST (vide Anexo 7 - NST).  
 
De igual modo e novamente de acordo com o posicionamento da intersecção na rede e com 
o sentido em que se caminha, centrípeta ou centrifugamente em relação à rede, o conjunto 
dos destinos escolhidos dentro de cada nível corresponderá a um deslizamento maior ou 
menor ao longo das escalas de prioridades estabelecidas, tendo sempre presente a necessá-
ria continuidade da informação. 
 
O limite máximo de destinos a utilizar no sistema informativo, ditado essencialmente por ra-
zões de legibilidade, é definido pelas seguintes regras: 
 

a) Em cada sinal, ou conjunto de sinais quando colocados sobre a via23, são admitidos 
no máximo seis destinos, excepto no que se refere ao sinal de confirmação (na 
Rede Nacional), onde se admite um máximo de quatro destinos; 

b) Em cada direcção, admitem-se normalmente dois destinos e, em determinados 
casos um ou três (à semelhança dos casos previstos nos fluxogramas e nos 
esquemas de atribuição dos destinos do Anexo 6, respeitantes à Rede Nacional); 

c) Qualquer que seja o posicionamento resultante da aplicação das duas primeiras alí-
neas não deverá comprometer-se nunca a boa compreensão, no caso de estradas 
classificadas (rede municipal, intermunicipal ou nacional), da associação entre a 
estrada e o destino a atingir, para o que devem ser definidos grupos estrada – desti-
no(s). 

 
Na definição dos destinos principais exteriores os destinos que vierem a ser obtidos pelo uso 
de fluxogramas aplicáveis à rede nacional são associados à identificação das estradas que 
os servem, de acordo com as regras do RST. 
 
Quando se indicam aeroportos ou aeródromos, é sempre preferível usar a designação do 
aeroporto ou do aeródromo à designação do aglomerado urbano a que o mesmo está asso-
ciado, pois esse centro pode encontrar-se a alguma distância e a indicação tornar-se confusa 
para o utente pouco conhecedor. Havendo um único aeroporto, a sua designação pode ser 
omitida por simplicidade da sinalização. 
 
Na área de influência de grandes aglomerados urbanos, podem utilizar-se as designações 
“outras direcções” e “todas as direcções”. Estas indicações de carácter genérico devem ser 
usadas apenas quando se pretende referenciar uma via que constitui um troço comum de 
ligação a vários destinos (já referenciados na sinalização), os quais pela sua natureza, núme-
ro ou complexidade da identificação prejudiquem uma compreensão fácil e rápida por parte 
do utente. 
 
A designação “outras direcções” pode utilizar-se sempre que no mesmo suporte físico sejam 
dadas informações sobre alguns destinos, seja nos sinais de selecção de vias seja nos de 
pré-sinalização [5]. 

                                                 
23 Estão neste caso o conjunto I2e+I2f, no caso do pré-aviso gráfico, e o conjunto E1+E1 ou E1+ E2, 
no caso do sinal de selecção de vias. 
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A designação “todas as direcções” só pode ser utilizada desde que no mesmo suporte físico 
não sejam dadas outras informações de destinos classificados. 
 
Para as áreas metropolitanas (exemplo na Fig. 3.220) devem ser elaborados esquemas direc-
tores de sinalização de orientação, os quais devem abranger todas as intersecções da Rede 
Nacional e da restante rede viária de nível superior, que permitem uma decisão quanto aos 
percursos relacionados com a cidade (destinos interiores e exteriores) e aglomerados urba-
nos envolventes, nomeadamente os que permitem rodear a área metropolitana no caso do 
tráfego de passagem. 
 

 
Figura 3.220 – Área Metropolitana de Lisboa – rede viária principal existente [site EP] 

 
Um esquema director de sinalização de orientação de uma rede viária deve permitir definir, 
para cada intersecção, a matriz dos destinos a considerar, para os vários sinais do sistema 
informativo dos movimentos possíveis, tendo em consideração não só a filosofia de orienta-
ção estabelecida mas também a continuidade da informação e a análise dos percursos, tor-
nando-se assim, num instrumento básico do projecto de sinalização de orientação nessa 
rede. 
 
3.7.3. Destinos principais da Rede Nacional 
 
A filosofia de orientação ao nível da Rede Nacional (RN) é definida através da lista dos desti-
nos principais e de uma metodologia unívoca de determinação dos destinos a assinalar em 
cada local e em cada caso. 
 
A lista de Destinos Principais (DP) da NSVO encontra-se hierarquizada em quatro níveis de-
signados por Níveis 1 a 4 e um outro de Ordem Superior.  

• Nível 1 (DP1) que indica os Centros Urbanos de Nível 1, as fronteiras situadas na Rede 
Fundamental e os principais portos; 

• Nível 2 (DP2) que inclui os Centros Urbanos de Nível 2, as fronteiras situadas nos Itinerá-
rios Complementares e os restantes portos servidos pela Rede Nacional; 

• Nível 3 (DP3) que inclui os Centros Urbanos de Nível 3 e as fronteiras situadas nas res-
tantes estradas nacionais. 

• Nível 4 (DP4) que inclui destinos, que sendo servidos por Itinerários Principais não se 
encontram referenciados nos Níveis 1, 2 e 3, bem como todas as restantes sedes de con-
celho. 

• Nível de Ordem Superior (DPOS) integra destinos extraídos dos do Nível 1 [5]. 
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No Anexo 4 apresenta-se a lista dos Destinos Principais organizada por distritos. No mesmo 
anexo apresenta-se a Carta dos Destinos Principais que inclui, além dos destinos listados nos 
quadros, todas as sedes de concelho referidas como pertencendo ao Nível 4. Neste anexo 
inclui-se ainda uma lista de abreviaturas que permite reduzir, de um modo uniforme, a dimen-
são escrita de alguns destinos principais. 
 
São ainda considerados como Destinos Regionais (DR) as designações dos pontos cardeais 
“NORTE”, “SUL”, “ESTE” e “OESTE” e as designações “ALGARVE” e “ESPANHA” de inte-
resse relevante. Terá que haver algum cuidado com a utilização do último ponto cardeal para 
não se confundir com a região com o mesmo nome, podendo ser substituído pela designação 
“POENTE”. 
 
A substituição dos pontos cardeais pelas mensagens “Lisboa” e “Porto” é possível, sempre 
que se entenda mais adequado à interpretação do utente a escolha da área metropolitana 
correspondente, funcionando como destino regional. 
  
A NSVO admite, para efeitos classificativos, a inclusão nos vários níveis de pólos não classi-
ficados como aglomerados urbanos mas que, pela geração de tráfego que proporcionam, se 
consideram importantes para o utente. A NSVO ordena estes pólos de acordo com o Quadro 
3.21. 
 
Estes pólos terão necessariamente de ser referenciados na sinalização associados a símbolo 
que identifique a actividade ou actividades mais expressivas que os caracterizam. 
 
 

Quadro 3.21 – Pólos não classificados [5] 
         

 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 

Parque de estacionamento 
número de lugares 

 
5000 

 
2500 

 
500 

Centros Comerciais 
área de venda em m² 

 
90 000 

 
40 000 

 
8 000 

Zonas Industriais (ha) 500 250 45 

Aeroportos – 106 passageiros/ano 900 400 80 

Zonas Turísticas  
P = 0.5 x (Ps+Pm)  

 
7500 

 
3500 

 
650 

Ps = População sedentária 
Pm = População máxima na estação alta (tendo em conta o n.º total se camas) 

 
 
Os fluxogramas apresentados no Anexo 5 [24] permitem, através de uma abordagem algorít-
mica, escolher os destinos principais a incluir no Sistema Informativo da Rede Nacional, tal 
como foi definido anteriormente. 
 
3.7.4. Método para a escolha dos destinos  
 
O método que deve ser utilizado na elaboração de um projecto da sinalização do sistema 
informativo compreende várias etapas. 
 
O uso da metodologia apresentada constitui um passo fundamental na definição dos destinos 
a utilizar, mas outras medidas que visem a coerência, e alarguem o âmbito da análise a que 
se deve proceder, bem como uma macro apreciação dos resultados obtidos e a sua indis-
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pensável adequação à realidade da rede actual e futura, são passos importantes que não 
podem ser dispensados [5]. 
 
Há que obter, em primeiro lugar, uma definição da rede primária e a rede secundária 
urbanas que permita identificar os destinos internos relacionados com a rede viária principal 
do aglomerado e os destinos internos relacionados com a rede secundária mais importante, 
ou seja com as vias distribuidoras locais. 
 
Fazer o levantamento da sinalização existente na via, ou área, a intervencionar, bem como 
nas áreas limítrofes, e ao longo dos eixos viários que a intersectam ou que com a mesma se 
relacionam, de forma a: obter informação sobre os destinos já utilizados e estabilizados na 
sinalização de orientação; garantir a continuidade da informação a colocar com a existente, o 
que pode levar à proposta de intervenções nesta sinalização de modo a melhor a adequar 
aos propósitos enunciados. 
 
Fazer o levantamento dos destinos a considerar (incluindo os eventualmente não explici-
tados no levantamento efectuado da sinalização existente) nas redes interessadas por cada 
intersecção, considerando os vários níveis da hierarquização de destinos (1.º a 6.º), compa-
rando-os com os da sinalização existente, estabelecendo assim o universo dos destinos pas-
síveis de utilização. 
 
Fazer uma análise dos destinos a ponderar em cada intersecção, de acordo com o seu 
posicionamento na rede hierarquizada (ver Capítulo 1 - Introdução e 3.7.2 – Destinos da rede 
urbana) e com o sentido em que se caminha, centrípeta ou centrifugamente em relação à 
rede urbana, considerando os deslizamentos adequados ao longo dos níveis de destinos e da 
escala de prioridades em cada daqueles níveis.  
 
A existência de dois destinos do mesmo nível hierárquico e com o mesmo grau de prioridade 
de acordo com a metodologia proposta, poderá exigir uma escolha mais fina, em função da 
importância que os mesmos possuem face ao tráfego gerado e atraído e à sua eventual loca-
lização estratégica em termos de rede. 
 
Nesta fase deve ter-se em consideração a eventual continuidade na rede urbana interessada 
de itinerários turísticos, os quais terão que ser considerados nos sinais de indicação de âmbi-
to urbano. 
 
A escolha dos percursos preferenciais deve atender a critérios de gestão da circulação inter-
na ao aglomerado urbano, não esquecendo as vias de sentido único existentes ou programa-
das. Quando se trata de um percurso que contenha restrições para determinadas categorias 
de veículos, deverá ser indicada a alternativa para essas categorias. 
 
Realizar esquemas direccionais para cada intersecção respeitando os critérios seguidos e 
seleccionando de entre os destinos obtidos os que asseguram a continuidade e coerência da 
informação na área em estudo e com a área envolvente, ponderando eventuais correcções à 
sinalização existente. 
 
Analisar o número de inscrições atribuídas na etapa anterior, simplificando, se necessário, 
os destinos escolhidos, quer através da eliminação de alguns, quer através do recurso a 
abreviaturas. A eliminação deve respeitar o princípio da continuidade e coerência das indica-
ções, realizando-se preferencialmente nos níveis mais baixos da hierarquia dos destinos. 
 
Ter em consideração que determinados tipos de intersecções, como os nós em arruamento 
urbanos e as rotundas, permitem incluir na sinalização de direcção mais destinos do que na 
pré-sinalização, podendo assim veicular-se mais informação naqueles sinais em complemen-
to das indicações de nível hierárquico superior transmitidas na pré-sinalização. 
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A sinalização deve ser rigorosa no respeito por princípios de coerência e continuidade em 
toda a malha rodoviária, mas não terá de ser inflexível, no sentido em que poderá ter em con-
ta as circunstâncias locais e a aceitação de casos particulares [5]. 
 
O conhecimento completo da realidade local deverá estar na base de um trabalho metódico e 
rigoroso no domínio técnico, pois só por esta via se obterá a satisfação plena do utente rodo-
viário o que significa ter-se atingido o objectivo fundamental de um bom serviço prestado [5]. 
 
 
3.8. A SINALIZAÇÃO TURÍSTICO – CULTURAL  
 
3.8.1. Introdução 
 
A primeira abordagem da Sinalização turístico-cultural em Portugal ocorreu no ano de 1993. 
Na sequência de uma solicitação à JAE, por parte da Brisa, de instalação de sinalização turís-
tica na sua rede, à semelhança do que já realizavam as suas congéneres europeias, surgi-
ram as Disposições Normativas Preliminares de Sinalização Turístico-cultural [25]. 
 
O primeiro documento normativo de Sinalização Turística da Junta Autónoma de Estradas 
data de Outubro de 1995. O desenvolvimento de projectos na área da sinalização turístico-
cultural e o aprofundamento do trabalho nesta área – em paralelo com a elaboração da Nor-
ma de Sinalização Vertical e com a proposta de revisão dos artigos 2º a 5º do Regulamento 
do Código da Estrada [26] que se lhes encontrava associada – conduziram a uma primeira 
revisão editada em Junho de 1996, já como Disposições Normativas [17]. 
 
A elaboração pela JAE, em Janeiro de 1998, de um documento sobre os Itinerários Turísticos 
e a sua Sinalização Rodoviária [18] e a inclusão no RST de todas as propostas elaboradas 
neste âmbito, publicado em Outubro do mesmo ano, justificaram uma segunda revisão, que 
incluiu a necessária reformulação estrutural do documento como Norma da JAE – a Norma 
de Sinalização Turística, incluída no Anexo 7. 
 
3.8.2. Âmbito da Norma de Sinalização Turística 
 
A sinalização turística abrange os sinais turístico-culturais cobertos pelo RST, bem como a 
informação sobre locais ou serviços de interesse veiculada pelos sinais de informação ou 
pelo Sistema Informativo nas intersecções interessadas, nomeadamente para assegurar a 
continuidade das informações transmitidas por alguns daqueles sinais. 
  
Como complemento a esta sinalização poderá ainda ser considerada a instalação de painéis 
informativos de carácter regional, distrital, concelhio ou outro, nas áreas de serviço, de repou-
so ou nos parques simples da rede nacional, mas nunca na zona da estrada fora destes 
locais. 
 
Assim a NST divide-se em dois grandes capítulos, correspondendo ao seu título completo: 
Norma de Sinalização Turística e Aplicação da Simbologia de Informação na Sinalização 
Rodoviária. 
 
O primeiro descreve os sinais turístico-culturais, desde o T1 até ao T6, de acordo com a 
seguinte estrutura (vide NST): 

i –    descrição do sinal; 
ii –   domínio de aplicação; 
iii –  conteúdo e dimensionamento; 
iv –  domínio de utilização e colocação, 
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seguindo de perto a abordagem do RST, por razões claras de facilidade de estabelecer rela-
ção entre os dois documentos (de notar que a NST se assume como documento de apoio à 
aplicação do D.R. n.º 22A/98). 
 
O segundo reporta-se à “Sinalização dos Locais e Serviços de Interesse”, também numa cla-
ra aproximação à terminologia do RST. 
 
No último capítulo, designado “Aspectos Complementares”, é descrito um conjunto de regras 
de procedimento.  
 
3.8.3. Os sinais turístico-culturais 
 
Os sinais incluídos e abordados de acordo com a estrutura descrita no ponto anterior na NST, 
são os que se apresentam nas figuras 3.221 a 3.225. 

 
Figura 3.221 – Sinal T1 – Região. Exemplos  

 

 
Figura 3.222 – Exemplo de sinais T2 – Património 

 

 
Figura 3.223 – Exemplo de sinal T3 - Património natural 
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          Sinal T4a - Identificação de circuito         Sinal T5a - Identificação de rota 

 
    Sinal  T4b - Direcção de circuito            Sinal  T5b - Direcção de rota 

Figura 3.224 – Exemplos de sinais T4 – Itinerários turísticos 

 

 
Figura 3.225 – Exemplo de sinal T6 – Localidade 

 
 
Na NST, a propósito do sinal T2 - Património, faz-se a lista dos monumentos, conjuntos e 
locais de interesse do território do Continente incluídos na Lista do Património Mundial da 
UNESCO. Aquela lista está, felizmente, desactualizada pois entretanto foram declarados 
Património Mundial: 
 

• o Centro Histórico de Guimarães; 
• a Região do Alto Douro Vinhateiro. 

 
Na Figura 3.226 encontram-se assinalados, no mapa de Portugal, os locais referidos. 
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Centro Histórico de Guimarães

Centro Histórico do Porto Região do Alto Douro Vinhateiro

Arte Rupestre do Vale do Côa

Mosteiro da Batalha

Mosteiro de Alcobaça

Convento de Cristo, Tomar

Mosteiro dos Jerónimos

Paisagem Cultural de Sintra

Centro Histórico de Évora
e Torre de Belém, Lisboa

 
Figura 3.226 – Locais classificados como Património Mundial em Portugal Continental 

 
São de sublinhar alguns aspectos da NST relativamente a estes sinais, dada a má utilização 
da norma nalguns casos: 
 

• O sinais T4 e T5 de circuitos e rotas têm símbolo castanho sobre fundo branco, consti-
tuindo assim uma excepção à regra geral de aplicação da simbologia de informação – 
Figura 3.227. A eventual continuidade destes itinerários na rede urbana deve respeitar 
esta particularidade cromática. 

 

 
Figura 3.227 – Critério cromático incorrecto 

 
• Os sinais T6 – Localidade só podem ser utilizados dentro das localidades, devendo 

ser colocados após o sinal de identificação da localidade respectiva e, nunca, em ple-
na estrada como se vem a verificar ultimamente. Estes sinais foram dimensionados 
sensivelmente como um conjunto de sinais de indicação de âmbito urbano (J3), pelo 
que a sua colocação fora de localidades pode ser perigosa. 

 
3.8.4. Sinalização de locais e serviços de interesse 
 
Os locais e serviços de interesse cobertos pela simbologia de informação são sinalizados nas 
intersecções, de nível ou desniveladas, que permitem aceder-lhes, utilizando sinais de infor-
mação ou sinais do sistema informativo, de acordo com a indicação prestada e com o tipo de 
acessibilidade que a rede lhes confere. 
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Assim, para melhor sistematização, os locais e serviços de interesse são agrupados de acor-
do com os símbolos utilizados nos sinais de indicação a eles respeitantes, conforme segue: 
 

•  Indicações de apoio ao utente e turísticas; 
•  Indicações geográficas e ecológicas e culturais; 
•  Indicações desportivas e industriais. 
  

As intersecções a sinalizar são divididas em três níveis de acessibilidade aos locais a sinali-
zar: 

• acesso simples; 
• acesso directo; 
• acesso exclusivo (ver Quadro 3.22). 

 
A sistematização realizada na NST é descritiva e estruturada em primeiro lugar pelo nível de 
acessibilidade – acesso simples, acesso directo, como caso particular do primeiro, e acesso 
exclusivo – e, em segundo lugar, pelo tipo de indicação, de acordo com os símbolos utiliza-
dos conforme descrito. 
 
Dentro de cada célula assim definida a estrutura seguida é a seguinte: 
 

i –    domínio de aplicação; 
ii –   domínio de utilização e colocação. 
 

Esta sistematização, por ser algo complexa, foi realizada através de uma tabela de duas 
entradas aquando da elaboração do primeiro documento normativo. 
 
No Quadro 3.22 apresenta-se, de forma tabelar, a sistematização atrás referida de modo a 
melhorar o desempenho na utilização da norma, no que respeita ao critério de aplicação da 
sinalização. 
 
Relativamente ao domínio de utilização e colocação a descrição da NST é de fácil leitura e 
aplicação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quadro 3.22 – Critério de utilização da sinalização de locais e serviços de interesse 
cobertos pela simbologia de informação 

Indicações de apoio ao utente e turísticas 

Cobertas pelos sinais de informação Não cobertas pelos sinais de 
informação 

INDICAÇÃO PRESTADA 

 

 

TIPO DE ACESSIBILIDADE 

Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Caso geral Termas 

Indicações 
geográfico -
ecológicas e 

culturais 

Indicações des-
portivas e indus-

triais 

Acesso simples – intersecção que dá aces-
so directamente através da estrada a que 
liga, ou indirectamente, através de uma 
segunda, até uma distância máxima de 10 
km da intersecção interessada. 
 
 
 
 

Não aplicá-
vel neste 
caso. 

Não aplicável 
neste caso. 

Não é considerado 
em IP e IC, com 
excepção de equi-
pamentos de inte-
resse regional, a 
definir caso a ca-
so. 

Acesso directo – intersecção que dá aces-
so directamente ao local em causa, através 
da estrada a que liga, até uma distância 
máxima de 5 km da intersecção interessada. 
Um acesso directo é um caso particular de 
acesso simples. 
 
 

Em todas as 
estradas da 
Rede Nacio-
nal (RN). 
 
 

Em todas 
as estradas 
da RN, des-
de que o 
local a indi-
car não 
esteja inse-
rido em 
aglomerado 
urbano. 

Em todas as 
estradas da 
RN, desde 
que a inter-
secção inte-
ressada não 
esteja na zo-
na de influên-
cia de área 
de serviço ou 
de repouso. 

Somente em 
EN, uma ou 
duas indica-
ções a soma-
rem às do 
sistema infor-
mativo, com 
um máximo 
de três por 
direcção 
 
 

Estas indicações 
são consideradas 
para distâncias até 
25 km da intersec-
ção a sinalizar, 
sendo, para tanto, 
utilizados os sinais 
do sistema informa-
tivo em qualquer 
estrada da RN. 
 
As indicações, no 
máximo de duas, 
são incluídas no 
PAS, em intersec-
ções desniveladas, 
ou no PAG, em 
intersecções de 
nível, e nos sinais 
de direcção, até 
um máximo de 3 
por direcção. 
 

Em todas as 
estradas da rede 
nacional, no má-
ximo duas indica-
ções a somarem 
às do sistema 
informativo. 
 
Em IP e IC: 
- utilização de 
sinais T2 e dos 
sinais de direc-
ção; 
- ou inclusão das 
indicações no 
PAS, em inter-
secções desnive-
ladas, ou no 
PAG, em inter-
secções de nível, 
e nos sinais de 
direcção; 

Em todas as estra-
das da RN, uma 
ou duas indi-
cações no sistema 
informativo, até 
um máximo de 3 
por direcção. 

Acesso exclusivo – intersecção que dá 
acesso exclusivamente ao local em causa 
através da estrada a que liga.  
 

Utilizam-se os sinais do sistema informativo, de acordo com a Norma de Sinalização Vertical de Orientação, em qualquer 
estrada da rede nacional. Quando se trate de áreas de serviço, de repouso ou de parques simples em IP ou IC, são utili-
zados de igual modo os sinais do sistema informativo (esquemas das páginas 24 e 25 da Norma de Sinalização Turística), 
que, ao nível da pré-sinalização, têm um tratamento específico que permite a indicação do tipo de área, bem como da 
natureza dos serviços existentes mais importantes. 
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4. MARCAÇÃO RODOVIÁRIA 
 
 
4.1 Introdução 
 
As marcas rodoviárias destinam-se a regular a circulação e a advertir e orientar os utentes 
das vias públicas, podendo ser completadas com outros meios de sinalização [1]. 
 
As marcas rodoviárias são utilizadas, quando a autoridade competente o considerar neces-
sário, para regular o trânsito ou para avisar ou guiar os utentes da via. Podem ser utilizadas 
isoladamente ou em conjugação com outros meios de sinalização que reforcem ou clarifi-
quem o seu significado [8]. 
 
O facto de as marcas rodoviárias serem colocadas na faixa de rodagem e sua vizinhança 
imediata significa que para as perceber o condutor não precisa de desviar os olhos da zona 
onde durante a condução são feitas miradas frequentes; por outro lado o pavimento é uma 
zona de diminuto “ruído visual”24.  
 
As marcas rodoviárias têm como objectivo definir inequivocamente as zonas da faixa de 
rodagem destinadas aos diferentes sentidos de circulação, ou à circulação de determinados 
tipos de veículos, bem assim como indicar, em determinados casos, os comportamentos que 
os utentes devem seguir [8]. 
 
Assim, as marcas rodoviárias podem servir: 

- para clarificar o traçado de uma via e a largura da sua faixa de rodagem; 
- para realçar as dimensões do perfil transversal de uma via; 
- para indicar a função das diferentes zonas da faixa de rodagem (vias de trânsito, 

zonas de estacionamento, vias de aceleração, vias de viragem, etc.); 
- para acentuar descontinuidades; 
- para melhorar a identificação de pontos de tomada de decisão; 
- para indicar possíveis opções; 
- para alertar os condutores para as zonas em que podem circular, em que podem 

parar ou estacionar, em que a circulação dos diferentes tipos de veículos é separa-
da, para as regras de cedência de passagem e, ainda, para os limites de velocidade 
a respeitar; 

- como ajuda para determinar a posição relativa em relação a outros utentes da via; 
- como ajuda para determinar a posição de obstáculos na faixa de rodagem ou fora 

dela [27]. 
 

De acordo com o CE as prescrições resultantes dos sinais prevalecem sobre as regras 
gerais de trânsito. A hierarquia entre as prescrições resultantes da sinalização é a seguinte: 

1. Prescrições resultantes da sinalização temporária que modifique o regime normal de 
circulação na via; 

2. Prescrições resultantes dos sinais luminosos; 
3. Prescrições resultantes dos sinais verticais; 
4. Prescrições resultantes das marcas rodoviárias. 

 
                                                 
24 “Ruído visual” – conjunto de estímulos visuais presentes no ambiente rodoviário que, não sendo 
úteis para a execução da tarefa da condução, concorrem com estímulos visuais relevantes para aque-
la execução. 



 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 
 
  

126

Existem situações em que a prescrição (proibição ou obrigação) pode ser exclusivamente 
resultante das marcas rodoviárias. É o caso das passagens para peões (“zebras”) e para 
ciclistas, das marcas reguladoras de estacionamento e paragem (com excepção da marca de 
paragem e estacionamento para cargas e descargas), das raias oblíquas delimitadas por 
linhas contínuas e das marcas vulgarmente designadas por “caixas” (cruzamento ou entron-
camento facilmente congestionável). A quase totalidade das marcas longitudinais e as setas 
de selecção, podem de igual modo e em determinadas condições, determinar, por si sós, 
proibições ou obrigações.  
 
Há ainda situações em que as prescrições resultantes das marcas rodoviárias prevalecem, 
como é o caso das linhas contínuas ou descontínuas que delimitam uma via de trânsito como 
corredor de circulação reservado a veículos referidos na descrição do sinal D6 (vias “BUS”), 
em que o sinal vertical D6 se limita, nalguns casos, a confirmar a regulamentação já materia-
lizada pelas marcas rodoviárias. 
 
De acordo com as funções que o RST [1] e a Convenção de Viena [8] definem para as mar-
cas rodoviárias, pode estabelecer-se a seguinte hierarquia: 

1 - marcas reguladoras (MR); 
2 - marcas de advertência (MA);  
3 - marcas de orientação (MO)25.  

 
As marcas podem assim ter uma função reguladora, por si mesmas ou quando em comple-
mento de outros meios de sinalização nos casos já vistos, de advertência (ou de aviso), nos 
casos das linhas descontínuas de aviso, das setas de desvio, da marcação de obstáculos 
contíguos à faixa de rodagem, das bandas cromáticas e das marcas de segurança, ou de 
orientação (ou guiamento), nos casos das setas de selecção, em determinadas condições, 
das inscrições e ainda das guias, que não são marcas longitudinais. Uma determinada marca 
pode preencher múltiplas funções dependendo fundamentalmente do local em que a mesma 
é aplicada.  
 
A necessidade ou obrigação de utilização de uma determinada marca rodoviária deve ser 
determinada pelo projectista de acordo com a hierarquia definida [27]. 
 
Em zona urbana e face à hierarquia estabelecida devem considerar-se, em geral, as marcas 
reguladoras como de utilização necessária, com algumas excepções nas vias de acesso 
local, as marcas de advertência de utilização desejável ou necessária, dependendo das 
situações, e as marcas de orientação de utilização geralmente desejável mas nem sempre 
estritamente necessária. 
 
Em determinadas situações a ausência de uma determinada marca pode mostrar-se mais 
eficaz do que a sua presença, em termos de segurança rodoviária. Uma linha axial apesar de 
definir claramente o traçado de uma via pode ter, simultaneamente, o efeito secundário de 
aumentar as velocidades praticadas [27], nomeadamente nas vias de acesso local. A segu-
rança rodoviária é também melhorada pela uniformidade, homogeneidade, simplicidade e 
coerência das soluções encontradas, tal como referido no Capítulo 2. 
 
As marcas rodoviárias compreendem, de acordo com o RST: 

a) Marcas longitudinais; 
b) Marcas transversais 
c) Marcas reguladoras do estacionamento e paragem; 

                                                 
25 Nos parágrafos em que são descritos os critérios de utilização e de colocação das diversas marcas, as iniciais 
acima junto de uma marca assinalam o seu nível hierárquico. 
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d) Marcas orientadoras de sentidos de trânsito; 
e) Marcas diversas e guias; 
f) Dispositivos retrorreflectores complementares. 
 

As marcas rodoviárias em sinalização permanente têm sempre a cor branca, com a excep-
ção das marcas reguladoras de estacionamento e paragem, que são de cor amarela. 
 
As marcas rodoviárias podem ser materializadas por pinturas, lancis, fiadas de calçada, ele-
mentos metálicos ou de outro material, fixados no pavimento. As marcas rodoviárias fora das 
localidades devem ser retrorreflectoras [1], bem como dentro das localidades. 
 
As marcas rodoviárias devem ser realizadas em materiais antiderrapantes, não devendo ter 
uma altura superior a 6 mm em relação ao nível do pavimento. Quando são utilizados mar-
cadores retrorreflectores não devem os mesmos ter uma altura superior a 2.5 cm acima do 
nível do pavimento, e a sua utilização deve corresponder às necessidades de segurança da 
circulação [8]. 
 
A correcta utilização das marcas rodoviárias tanto em secção corrente como em intersec-
ções, de nível ou desniveladas, passa pelo conhecimento da sua hierarquia, características e 
regras de utilização e aplicação. Neste capítulo faz-se a descrição de cada tipo de marca 
recorrendo ao articulado do RST [1] e à Norma de Marcas Rodoviárias (NMR) da JAE [28] e 
enuncia-se um conjunto de regras de utilização e de colocação para as várias situações refe-
ridas. 
 
 
4.2. Marcas Longitudinais 
 
4.2.1. Descrição 
 
As marcas longitudinais são linhas apostas na faixa de rodagem, separando sentidos ou vias 
de trânsito e com os significados seguintes (Figura 4.1 [1]): 
 
M1 (RST) - LBC (JAE) - Linha contínua: significa para o condutor proibição de a pisar ou 
transpor e, bem assim, o dever de transitar à sua direita quando aquela fizer a separação de 
sentidos de trânsito. 
 

 M2  (RST) - LBT (JAE) - Linha descontínua: significa para o condutor o dever de se manter 
na via de trânsito que ela delimita, só podendo ser pisada ou transposta para efectuar mano-
bras. 

  
 M3 (RST) - LBM (JAE) - Linha mista, constituída por uma linha contínua adjacente a outra 

descontínua: tem para o condutor o significado referido em M1 ou M2 consoante a linha que 
lhe estiver mais próxima for contínua ou descontínua. 

  
M4 (RST) - LBTa (JAE) - Linha descontínua de aviso: é constituída por traços de largura 
normal com intervalos curtos, com o mesmo significado que a marca M2 e indica a aproxi-
mação de uma linha contínua ou de passagem estreita. 
 
M5 (RST) -  LBTd (JAE) - Linhas de sentido reversível: são linhas delimitadoras de vias de 
trânsito com sentido reversível, constituídas por duas linhas descontínuas adjacentes e des-
tinam-se a delimitar, de ambos os lados, as vias de trânsito nas quais o sentido de trânsito 
pode ser alterado através de outros meios de sinalização. 
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aviso
descontínua de

M4-Linha M5-Linha de

reversível
sentido

abrandamento
descontínua de

M6-Linha 

M1-Linha contínua M2-Linha descontínua M3-Linha mista

aceleração

M6a-Linha 
descontínua de

M7-Linha contínua M7a-Linha descontínua

Marcas delimitadoras de corredores de circulação

 
Figura 4.1 – Marcas longitudinais [1] 
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M6 e M6a (RST) - LBTg (JAE) - Linha descontínua de abrandamento e de aceleração: é 
constituída por traços largos, com o mesmo significado que a marca M2 e delimita uma via 
de trânsito em que se pratica uma velocidade diferente. 
 
M7 e M7a (RST) – LBC e LBT (JAE) - Linha contínua e descontínua: são constituídas por 
linhas largas, contínuas ou descontínuas, delimitando uma via de trânsito e com o mesmo 
significado que as marcas M1 e M2, respectivamente. Estas marcas destinam-se a identificar 
aquela via de trânsito como corredor de circulação reservado a veículos referidos na descri-
ção do sinal D6, devendo ser completadas pela inscrição ”BUS“, aposta no início do corredor 
e repetida logo após os cruzamentos ou entroncamentos.  
 
Na proximidade de locais que ofereçam particular perigo para a circulação, designadamente 
lombas (concordâncias convexas), cruzamentos, entroncamentos e locais de visibilidade 
reduzida, podem ser utilizadas, excepcionalmente, duas linhas contínuas adjacentes que 
têm o mesmo significado que a marca M1 [1]. Estas marcas também são utilizadas axialmen-
te para vias de faixa de rodagem única e duas, ou mais, vias de trânsito por sentido. 
 
4.2.2. Características dimensionais 
 
Na NMR da JAE [28] foram definidas diferentes relações traço-espaço e adoptadas larguras 
de traço para aplicação das marcas longitudinais, de acordo com os seguintes princípios: 

- A modulação para a relação traço-espaço das linhas longitudinais é baseada em valo-
res múltiplos ou submúltiplos do número 14. 

- O valor do comprimento do traço é sensivelmente igual ao valor do espaço para as 
linhas de delimitação de vias de aceleração, abrandamento e entrecruzamento e nas 
entradas e saídas de vias para veículos lentos. 

- O valor do comprimento do traço é sensivelmente o triplo do valor do espaço para as 
linhas de aviso e linhas de delimitação de vias para veículos lentos. 

- O valor do comprimento do espaço em linhas axiais situa-se entre duas a duas vezes e 
meia o valor do comprimento do traço26. 

- A largura mínima das linhas longitudinais é de 0,10 m. 
- A largura da linha utilizada na separação de uma via normal de uma via de aceleração, 

abrandamento ou de entrecruzamento é, no mínimo, o dobro da que se utiliza para a 
marcação de uma via normal. 

 
Na aplicação das marcas rodoviárias, tal como na restante sinalização, importa garantir não 
só a homogeneidade em toda rede mas também a adaptabilidade à velocidade considerada 
em cada caso. Assim, e para as linhas longitudinais axiais ou de delimitação de vias, a uma 
velocidade de operação mais baixa deve corresponder uma relação traço-espaço que, res-
peitando a modulação referida, apresente um comprimento menor de espaço [28]. 
 
A utilização da mesma modulação das linhas longitudinais (valores múltiplos ou submúltiplos 
de 14 m) em zonas rural e urbana é assim vantajosa, pois permite preservar a homogenei-
dade que é uma característica fundamental da sinalização. 
 
Dentro dos aglomerados urbanos os comprimentos dos traços e dos espaços devem ser, em 
regra, inferiores aos que são utilizados fora daqueles aglomerados. Contudo em determina-
das vias urbanas de circulação mais rápida (estradas urbanas) as características das marcas 
longitudinais devem ser em tudo idênticas às utilizadas em zona rural [8]. 

                                                 
26 Em arruamentos urbanos (vias urbanas de níveis 2, 3 e 4) o comprimento do espaço é próximo do comprimen-
to do traço, respeitando a modulação. 
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Assim deve ser nas estradas urbanas onde as velocidades são mais elevadas, pela utiliza-
ção de relações traço-espaço idênticas às utilizadas para a mesma velocidade em zona inte-
rurbana. Na rede de arruamentos (arruamentos principais e rede secundária de arruamentos) 
deverá haver a prazo, uma homogeneização das relações traço-espaço utilizadas pelas 
várias autarquias (não baseadas neste momento em qualquer normativo nacional) pela pro-
gressiva adopção dos valores preconizados na NMR da JAE. A adopção desta modulação 
ao nível nacional permitirá ao condutor melhor apreender o contexto em que se insere e tra-
tar a informação de forma mais expedita, correcta e previsível, assegurando-se assim melho-
res condições de segurança. 
 
No Quadro 4.1 são sistematizadas as características geométricas das marcas longitudinais 
em função das características da via e da sua posição na hierarquia na rede, do regime de 
circulação e da velocidade de projecto (vias novas) ou da velocidade do tráfego V85 (vias 
existentes) da infra-estrutura em que são aplicadas, de acordo com o estipulado na NMR da 
JAE [28]27. 
 
Como se vê pela observação deste quadro, tendo em conta a definição da hierarquia viária 
urbana apresentada na Introdução, somente as suas duas últimas colunas são relevantes 
para a marcação rodoviária urbana. 
 
O princípio da homogeneidade da sinalização implica que em condições idênticas o condutor 
encontre sinais com a mesma valência e dimensão, colocados segundo as mesmas regras. 
Assim, em termos gerais, mais do que a velocidade de projecto ou a velocidade do tráfego 
referidas pela NMR, na definição das características geométricas da sinalização do trânsito 
deve ser tida em consideração, fundamentalmente, a velocidade máxima permitida, ou seja, 
o regime de circulação prevalecente, contribuindo-se assim para a clarificação do ambiente 
rodoviário, seguindo o critério adoptado para a sinalização vertical (ver também a Nota 4).  
 
De salientar que além das linhas descritas no Quadro 4.1 são utilizadas linhas descontínuas 
de guiamento (LBTg) em cruzamentos, entroncamentos (Fig. 4.2) e gares de transportes 
públicos (Fig. 4.18), que servem somente para delimitar a faixa de rodagem principal. Estas 
linhas têm normalmente, por razões práticas, a mesma largura da guia em estradas (0.12 m 
ou 0.15 m) e uma relação traço-espaço idêntica às restantes linhas de guiamento, 1.5/2.0. 
 
São ainda utilizadas, adjacentes a uma linha contínua para permitir uma viragem à esquerda, 
linhas descontínuas com a mesma largura da linha contínua e relação traço-espaço idêntica 
à anterior (p. ex. LBT(0.12) 1.5/2.0) em estradas e linhas descontínuas de 0.10 m de largura 
e relação traço-espaço 1.0/1.0 em arruamentos urbanos – Figura 4.2. 
 

LBTg(0.15) 1.5/2

LBT(0.12) 1.5/2.0

G(0.15) G(0.15)

G(0.15)
LBC(0.12)

      

LBTg(0.12) 1.5/2

LBT(0.10) 1/1LBC(0.10)

 
Figura 4.2 – Outras linhas longitudinais  

 

                                                 
27 Os valores a cinzento neste quadro e nos seguintes, referem-se a regimes de circulação não correntes em 
sinalização urbana.  



Quadro 4.1 – Dimensões das marcas longitudinais (m) 

Designação 110 km/h - 130 km/h 

 (Auto-estradas) 

90 km/h - 110 km/h 

(Vias Reservadas) 

60 km/h - 90 km/h 

(Restantes estradas rurais e 
estradas urbanas) 

40 km/h - 60 km/h 

(Restantes estradas e 
arruamentos urbanos) 

Velocidades

 

 

Linhas RST Projecto Largura Traço Espaço Largura Traço Espaço Largura Traço Espaço Largura 
(a) 

Traço Espaço 

Linha contínua M1 LBC 0.15 - - 0.12 - - 0.12 - - 0.10 - - 

Linha descontínua M2 LBT 0.15 4.0 10.0 0.12 4.0 10.0 0.12 4.0 10.0 0.10 2.0 

3.0 

5.0* 

4.0** 

Linha de aviso M4 LBTa 0.15 10.0 4.0 0.12 5.0 2.0 0.12 5.0 2.0 0.10 2.5 1.0 

Linha mista M3 LBM 0.15 4.0 10.0 0.12 4.0 10.0 0.12 4.0 10.0 0.10 2.0 

3.0 

5.0* 

4.0** 

Linha mista de avi-
so 

M3 LBMa 0.15 10.0 4.0 0.12 5.0 2.0 0.12 5.0 2.0 0.10 2.5 1.0 

Linha de sentido 
reversível 

M5 LBTd - - - 2 x 0.12
*** 

5.0 2.0 2 x 0.12
*** 

5.0 2.0 2 x 0.10
*** 

2.5 1.0 

Linha de abranda-
mento  

M6 LBTg 0.30 3.0 4.0 0.25 1.5 2.0 0.20 1.5 2.0 0.20 1.5 2.0 

Linha de acelera-
ção 

M6a LBTg 0.30 3.0 4.0 0.25 1.5 2.0 0.20 1.5 2.0 0.20 1.5 2.0 

Linha de entrecru-
zamento 

- LBTg 0.30 3.0 4.0 0.25 1.5 2.0 0.20 1.5 2.0 0.20 1.5 2.0 

Linha contínua na 
sequência de LBTg 

M1 LBC 0.30 - - 0.25 - - 0.20 - - 0.20 - - 

Linha de corredor 
de circulação 

M7a LBT 0.30 3.0 4.0 0.25 1.5 2.0 0.20 1.5 2.0 0.20 1.5 2.0 

Linha de via de len-
tos (percurso) 

- LBT 0.30 10.0 4.0 0.25 5.0 2.0 0.20 5.0 2.0 0.20 2.5 1.0 

Linha de via de len-
tos (entrada e saí-
da) 

- LBT 0.35 3.0 4.0 0.30 1.5 2.0 0.25 1.5 2.0 0.25 1.5 2.0 

*     restantes estradas             (a) tem vindo a ser utilizada, também neste escalão de velocidades, a largura de 0.12 m, o que melhora a visibilidade das marcas. 
**   arruamentos urbanos 
***  afastadas, no mínimo, de 0.10 m
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4.2.3. Utilização e colocação das marcas longitudinais 
 
4.2.3.1. Marcação de vias de trânsito 
 
A marcação das vias de trânsito28 deve ser feita por linhas descontínuas, por linhas contí-
nuas ou ainda por outros meios apropriados. 
 
Nas estradas urbanas de faixa única e duas vias de trânsito, o eixo da faixa deve ser indi-
cado por uma marca longitudinal (MR). Esta marca é normalmente uma linha descontínua. A 
linha contínua só deve ser utilizada como linha axial em circunstâncias especiais [8]. 
 
Em faixas bidireccionais com três vias, sendo usadas duas vias para um dos sentidos de 
circulação, a marca separadora de sentidos deve ser constituída por duas linhas contínuas 
adjacentes (MR), nos casos em que a ultrapassagem esteja interdita para o sentido que tem 
apenas uma via. Quando assim não for, recorre-se ao uso da linha mista [28]. Em faixas 
bidireccionais com mais de três vias de trânsito, os dois sentidos de trânsito devem ser 
separados por duas linhas contínuas adjacentes, excepto nos casos em que o sentido de 
trânsito numa das vias de trânsito centrais possa ser reversível. Adicionalmente, as vias de 
trânsito devem ser marcadas com linhas descontínuas (MR) [8]. De igual modo devem ser 
marcadas as vias de trânsito em faixas unidireccionais. 
 
Em ambos os casos o afastamento lateral mínimo entre linhas adjacentes que materializam a 
separação de sentidos é de 10 cm, o que permite a utilização de marcadores [28] (ver pará-
grafo 4.7.1). 
 
As recomendações anteriores são também aplicáveis a arruamentos com dois sentidos e 
com um único sentido, quando tiverem pelo menos duas vias de trânsito [8]. Nas vias de 
acesso local pode dispensar-se a marcação da linha axial. 
 
As vias de trânsito devem ser marcadas em locais em que a largura da faixa de rodagem é 
limitada por lancis (com excepção das vias de acesso local), ilhas separadoras de sentidos 
ou direccionais. Na aproximação a intersecções, em que a largura da faixa de rodagem dis-
ponível permite duas ou mais filas de tráfego, as vias de trânsito devem ser marcadas de 
acordo com a Figura 4.3. Nestes casos as marcas delimitadoras das vias podem ser com-
plementadas com setas de selecção (MR/MO) [8] (vide parágrafo 4.5). 
 
4.2.3.2. Marcação em situações particulares 
 
Para melhorar a segurança rodoviária, as linhas descontínuas axiais devem ser substituídas 
ou complementadas com linhas contínuas (dando lugar a linha mista - MR) em determinados 
locais, nomeadamente nas intersecções de nível. 
 
Quando é necessário proibir a utilização da parte da faixa de rodagem destinada ao tráfego 
de sentido oposto, nos locais onde a distância de visibilidade é reduzida (curvas em planta, 
concordâncias convexas, etc.) ou nos trechos em que a faixa de rodagem estreita ou apre-
senta outra particularidade, as restrições devem ser impostas nas secções em que a distân-
cia de visibilidade é inferior a um determinado valor mínimo, através da aplicação de uma 
linha contínua [8]. 
 
Trata-se da sinalização de proibição de ultrapassagem imposta por restrições de visibili-
dade, que será de novo abordada no Capítulo 5. 

                                                 
28 De acordo com o RST [1]. A designação técnica correcta é via de tráfego (Vocabulário de Estradas e Aeródro-
mos). 
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A montante de uma linha contínua (MR), separadora de sentidos ou de vias de trânsito, 
utiliza-se a sequência linha descontínua (MR) e linha descontínua de aviso (MR/MA), tendo a 
linha de aviso o comprimento (L) do Quadro 4.229, em função da velocidade do tráfego (V85). 
Com excepção dos arruamentos urbanos, em linhas separadoras de sentidos é sempre 
associado à linha de aviso um conjunto de setas de desvio tipo 2 (Fig. 4.20), de acordo com 
o Quadro 4.7 e a Figura 4.23.  

 
Figura 4.3 – Linhas longitudinais em arruamento urbano [adaptado de 28] 

 
De igual modo, em vias de faixa única, a montante de uma ilha separadora de sentidos utili-
za-se, na linha axial, a sequência linha descontínua (MR), linha descontínua de aviso 
(MR/MA) e linha contínua (MR). Se não existirem outros condicionamentos (nomeadamente 
de visibilidade), o comprimento da linha contínua, a montante da ilha e respectiva zona mor-
ta, será igual à distância percorrida durante um segundo à velocidade considerada (vide 
Figura 4.33). 
 

Quadro 4.2 – Comprimento da linha de aviso [28]  
 

Velocidade V85 (km/h) Comprimento da linha de 
aviso L (m)27 

40-50 42 

60-70 84 

80-90 126 

100 168 

110 210 

120 252 

 
De acordo com o RST a linha de aviso também pode indicar a aproximação de passagem 
estreita. Na Figura 4.4 dá-se o exemplo de sinalização de uma passagem estreita [28], 
incluindo a sinalização vertical. 

D   1 s_~_ L/2 L/2 L/2 L/2

LBTaLBTa
LBM

LBT LBM

 
Figura 4.4 – Sinalização de uma passagem estreita 

                                                 
29 Na rede secundária de arruamentos poder-se-á utilizar valores de L inferiores a 42 m, mais compatíveis com as 
eventuais extensões disponíveis para a marcação, preservando, contudo, o critério de homogeneidade nesta 
rede. 
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Quando é introduzida uma via de trânsito adicional (preferencialmente à direita) na entra-
da de uma rotunda, a marcação da sua linha delimitadora, realizada com linha descontínua 
de aviso (MR/MA), deve começar quando a via tem a largura mínima (d mín) de 2.0 m ou de 
2.5 m, conforme se trata de arruamento ou de estrada, respectivamente, mantendo a via 
preexistente (à esquerda) a sua largura total (ver Figura 4.5) [30]. 
 
Esta largura mínima para o início ou fim da marcação, prevalece noutras situações de intro-
dução e eliminação de vias de trânsito, nomeadamente em estreitamentos (em que se utiliza 
linha de aviso) e alargamentos da faixa de rodagem – Figura 4.6. Exceptuam-se as vias de 
lentos, para as quais é prevista um linha específica para as entradas e saídas (vide Quadro 
4.1 e Figura 4.7). 
 
Nos esquemas das figuras 4.6 e 4.7, a utilizar em situações de mudança da largura da faixa 
de rodagem, a inclinação da linha limite do bisel em relação ao eixo, deve ser, de preferên-
cia, inferior a 1/50, para velocidades iguais ou superiores a 60 km/h, e inferior a 1/20, para 
velocidades inferiores a 60 km/h [29]. 
 

d 
m

ín

 
Figura 4.5 – Marcação de uma via adicional na entrada de rotundas 

 

d 
m

ín

d 
m

ín

D   1 s~_

D   1 s~_

LBTa

 
Figura 4.6 – Vias adicionais em alargamentos e estreitamentos (adaptado de [8]) 

 

D   1 s~_ D   1 s~_Bisel Bisel

 
Figura 4.7 – Via de lentos (adaptado de [28]) 

 
As “vias BUS” (corredores de circulação) podem ou não constituir vias adicionais, sendo a 
marcação respectiva a apresentada na Figura 4.1. De acentuar que de acordo com o RST [1] 
as marcas que identificam aquelas vias de trânsito (MR) devem ser completadas pela inscri-
ção ”BUS“ (vide Fig. 4.39), aposta no início do corredor e repetida logo após os cruzamentos 
ou entroncamentos e não sistematicamente ao longo de todo o corredor de circulação como 
é prática corrente (ver Fig. 3.93). 
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As vias de aceleração, abrandamento e entrecruzamento são vias de carácter específico 
em que se pratica uma velocidade diferente, cujo objectivo é permitir que o condutor regule a 
velocidade de forma a tomar a via de trânsito adjacente ou a via de saída, com segurança e 
comodidade. Estas vias de trânsito não podem ser consideradas alargamentos ou estreita-
mentos da faixa de rodagem (embora estejam assim definidas no CE), pois são vias de tran-
sição entre realidades diferentes – entre uma via de entrada e a faixa de rodagem principal 
ou entre esta e uma via de saída (por exemplo, um ramo de um nó). 
 
Em intersecções desniveladas utiliza-se linha contínua (MR) no limite esquerdo da via mais à 
direita da faixa principal, em toda a extensão das vias de abrandamento e da zona raiada da 
divergência que se lhes segue, para limitar a manobra de viragem para esta via a partir da(s) 
via(s) à esquerda – Figura 4.8. Esta linha pode ser complementada com uma linha descontí-
nua do lado da via de abrandamento, convertendo-se então numa linha mista (MR). 
 

 
Figura 4.8 – Via de abrandamento 

 
A afectação de vias de sentido reversível, materializadas pela marca M5 (MA), a um ou outro 
dos sentidos de trânsito, deve ser regulada por um sistema de duas luzes colocado por cima 
de cada uma daquelas vias com o seguinte significado: 

a) Luz vermelha, apresentando a forma de duas barras inclinadas, cruzadas em diago-
nal, sobre fundo preto: proibição de circular na via de trânsito a que respeita; 

b) Luz verde, apresentando a forma de uma seta vertical com a ponta para baixo sobre 
fundo preto: autorização para circular na via de trânsito a que respeita [1]. 

 
 
4.3. MARCAS TRANSVERSAIS 
 
4.3.1. Descrição 
 
As marcas transversais são marcas apostas no sentido da largura das faixas de rodagem, 
que podem ser completadas por símbolos ou inscrições, e com os significados seguintes 
(Figura 4.9 [1]): 
 
M8 e M8a (RST) - Linha de paragem e linha de paragem “STOP”: consiste numa linha 
transversal contínua e indica o local de paragem obrigatória, imposta por outro meio de sina-
lização. Esta linha pode ser reforçada pela inscrição “STOP” no pavimento quando a para-
gem seja imposta por sinalização vertical. 
 
M9 e M9a (RST) - LBTc (JAE) - Linha de cedência de passagem e linha de cedência de 
passagem com símbolo triangular: consiste numa linha transversal descontínua e indica o 
local da eventual paragem, quando a sinalização vertical imponha ao condutor a cedência de 
passagem. Esta linha pode ser reforçada pela marca no pavimento do símbolo constituído 
por um triângulo com a base paralela à mesma30. 
 
                                                 
30 Este preceito de paralelismo nem sempre é geometricamente adequado à situação prevalecente, como se 
pode ver nos vários exemplos deste Manual. O triângulo deve colocar-se no eixo da via de trânsito com a base 
perpendicular àquele. 
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Figura 4.9 – Marcas transversais [1] 

 
M10 e M10a (RST) LBTpc (JAE) - Passagem para ciclistas: é constituída por quadrados ou 
paralelogramos e indica o local por onde os ciclistas devem fazer o atravessamento da faixa 
de rodagem. 
 
M11 e M11a (RST) - Passagem para peões: é constituída por barras longitudinais, paralelas 
ao eixo da via, alternadas por intervalos regulares, ou por duas linhas transversais contínuas 
e indica o local por onde os peões devem efectuar o atravessamento da faixa de rodagem. 
Nos locais onde o atravessamento da faixa de rodagem por peões não esteja regulado por 
sinalização luminosa, deve utilizar-se a marca M11 [1]. 
 

M10a-Passagem para ciclistas

M11a-Passagem para peõesM11-Passagem para peões

M10-Passagem para ciclistas

passagem com símbolo triangular
M9a-Linha de cedência de

passagem
M9-Linha de cedência de

M8-Linha de paragem M8a-Linha de paragem
com o símbolo "STOP"
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4.3.2. Características dimensionais 
 
No Quadro 4.3 sistematizam-se as dimensões das marcas transversais [28]. De notar que a 
linha de cedência de passagem obedece a uma modulação semelhante à das linhas longitu-
dinais. Na Figura 4.10 definem-se as dimensões do símbolo triangular associado à linha de 
cedência de passagem. 
 
A largura normal de uma passagem para peões é de 4.0 m, podendo para baixos volumes de 
tráfego de peões e, ainda, em caso de restrições físicas inultrapassáveis, essa largura baixar 
para valores da ordem de 2.5 m a 3.0 m. A largura mínima de uma passagem de ciclistas é 
de 1.8 m [8]. 
 
Nas passagens M11 as barras devem ser paralelas ao eixo da via e descrever o trajecto 
mais curto de atravessamento para o peão. Nas passagens M11a as linhas devem ser per-
pendiculares ao eixo da via [28].  
 

Quadro 4.3 – Dimensões das marcas transversais (m) 
 

Designação 40 km/h - 90 km/h Velocidade 

Linhas RST Projecto Largura Traço Espaço 

Linha de paragem M8 
M8a 

- Barra de 0.50 m perpendicular ao 
eixo da via 

Linha de cedência de pas-
sagem 

M9 
M9a LBTc 0.30 0.40 0.30 

Passagem para ciclistas M10 
M10a LBTpc 0.40 0.40 0.40 

Passagem para peões M11 - Barras de 0.50 m paralelas ao 
eixo da via e afastadas de 0.50 

Passagem para peões M11a - Barras de 0.30 m perpendicula-
res ao eixo da via 

 

Y

90 Km/h > V    60 km/h

0.50

VELOCIDADE
0.15

1.00

X

X

Z

1.002.00

2.006.00

ZY

> 90 km/h

≥ 1.00 4.00 2.00

60 Km/h > V    40 km/h≥

 
Figura 4.10 – Características geométricas do símbolo triangular 

 
4.3.3. Utilização e colocação das marcas transversais 
 
A linha de paragem (MR) é utilizada tanto em intersecções, associada ao sinal de paragem 
obrigatória ou a sinalização luminosa, como associada às passagens para peões e para 
ciclistas. A linha de paragem pode ser completada na sua proximidade com linhas longitudi-
nais delimitadoras de vias de trânsito, normalmente contínuas (Figura 4.3). 
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Sempre que é utilizada em complemento do sinal STOP, a linha de paragem deve ser colo-
cada de forma a que um condutor, parado imediatamente antes desta linha, tenha uma visão 
tão ampla quanto possível sobre os restantes ramos da intersecção, tendo em consideração 
as exigências de circulação dos outros condutores e dos peões [8]. Pode ser completada 
com uma única inscrição STOP (MA) (vide Fig. 4.40) no pavimento, quando a paragem seja 
imposta por sinalização vertical [8] [1]. 
 
Em estrada uma linha de paragem não deve situar-se aquém da largura da berma, por 
razões óbvias de segurança, podendo estar nesse limite, acompanhando-o. Estas linhas 
devem cobrir toda a largura da via ou vias a que se destinam, mesmo que para o efeito a 
linha de paragem tenha de ser quebrada (vide Figura 4.2). A inscrição STOP, associada à 
linha de paragem na marca M8a, deve ficar afastada desta cerca de 2.0 m (1.5 m a 2.0 m) e 
ter uma altura de 1.6 m (ver parágrafo 4.6.2) [28].  
 
Nas situações de viragem deve ser ponderada a utilização da linha de cedência de passa-
gem (MR), sempre que o raio de viragem seja susceptível de admitir uma velocidade de cir-
culação superior a 20 km/h [28], em complemento de sinalização vertical que imponha ao 
condutor a cedência de passagem. Esta linha pode ser completada com o símbolo triangular 
(MA), colocado segundo a trajectória do veículo. 
 
Em rotundas a linha de cedência de passagem, de preferência com símbolo triangular, é sis-
tematicamente utilizada nas respectivas entradas, no limite do anel de circulação, como 
complemento da sinalização vertical de rotunda, definindo o local da eventual paragem [30]. 
 
As passagens para peões (MR), ou para ciclistas (MR), devem estar localizadas de modo 
a que a sua visibilidade seja compatível com a velocidade do tráfego. Quando tal não acon-
tecer, há que criar mecanismos físicos que provoquem uma redução de velocidade para os 
valores admissíveis pela visibilidade prevalecente [28]. Como recomendação, refere-se que 
os locais onde a velocidade do tráfego seja superior a 50 km/h não devem ser equipados 
com passagens deste tipo sem controlo semafórico (sinalização luminosa). 
 

com refúgio com refúgio e zonas raiadas

com estacionamento longitudinal definido por sinalização

simples com sinalização luminosa

com estacionamento longitudinal definido por construção

10.0

 
Figura 4.11 – Passagens de peões (adaptado de [32]) 
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Estas passagens são preferencialmente precedidas de uma linha de paragem (MA), coloca-
da a uma distância de 2.0 m, como medida complementar de protecção aos seus utentes.  
 
A paragem de um veículo muito próximo da passagem para peões não só os intimida, como 
pode impedir a visibilidade de um condutor em segunda fila. As linhas de paragem associa-
das às passagens para peões permitem dar maior segurança aos peões, pois podem promo-
ver a imobilização dos veículos a uma distância maior das mesmas, permitindo assim que 
um condutor em segunda fila veja atempadamente o peão e possa travar. 
 
Em arruamentos urbanos estas passagens podem ser precedidas de uma linha amarela con-
tínua (MR) (vide 4.4.1), de modo a limitar a paragem e o estacionamento, numa extensão 
compatível com a distância de visibilidade de paragem [28] – Figura 4.11. 
 
Em rotundas, as passagens para peões, ou para ciclistas, devem localizar-se de modo a 
compatibilizar a sua atractividade para os utentes com o necessário afastamento do anel de 
circulação, para minimizar as interferências no normal funcionamento da rotunda [31]. Estas 
passagens situam-se sempre nos ramos e nunca radialmente ligando à ilha central [30] – 
Figura 4.12. 
 

 
Figura 4.12 – Localização de passagens de peões em rotundas 

 
As passagens para peões reguladas por sinalização luminosa, isoladas ou integradas numa 
intersecção, são preferencialmente constituídas por duas linhas transversais (marca M11a -
MR), e são, tal como as restantes, precedidas de uma linha de paragem (MA) – ver Fig. 4.11. 
 
Em intersecções sem controlo automático do regime de prioridade nas vias secundárias, as 
passagens de peões nestas vias deverão estar afastadas da via principal cerca de 5 m, para 
que os veículos que saem da via principal, possam imobilizar-se sem prejuízo da circulação 
naquela via [28]. Em qualquer caso a sua localização deve garantir que a trajectória dum 
peão invisual, que se faz na perpendicular ao limite do passeio, esteja sempre dentro da 
zona marcada (Fig. 4.13). 
 

 
Figura 4.13 – Localização correcta e incorrecta de passagens de peões 
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4.4. MARCAS REGULADORAS DO ESTACIONAMENTO E PARAGEM 
 
4.4.1. Descrição 
 
Para regular o estacionamento e a paragem podem ser utilizadas as seguintes marcas, de 
cor amarela (Figura 4.14 [1]): 
 
M12 e M12a (RST) - LAC (JAE) - Linha contínua junto ao limite da faixa de rodagem e 
linha contínua sobre o bordo do passeio: indicam que é proibido parar ou estacionar des-
se lado da faixa de rodagem e em toda a extensão dessa linha. 
 

da faixa de rodagem

M12-Linha contínua
junto ao limite

M13a-Linha descontínua
sobre o bordo do passeio em ziguezague

M14-Linha 
para cargas e descargas

M14a-Paragem e estacionamento 

sobre o bordo do passeio
M12a-Linha contínua

junto ao limite
da faixa de rodagem

M13-Linha descontínua

 
Figura 4.14 – Marcas reguladoras do estacionamento e paragem [1] 

 
M13 e M13a (RST) - LAT (JAE) - Linha descontínua junto ao limite da faixa de rodagem 
e linha descontínua sobre o bordo do passeio: indicam que é proibido estacionar desse 
lado da faixa de rodagem e em toda a extensão dessa linha. 
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A proibição imposta pelas marcas M12, M12a, M13 e M13a pode também limitar-se no tem-
po ou a determinada espécie de veículos, de acordo com as indicações constantes de sinali-
zação vertical. 
 
M14 (RST) - Linha em ziguezague: significa a proibição de estacionar do lado da faixa de 
rodagem em que se situa esta linha, em toda a extensão da mesma. 
 
M14a (RST) - Paragem e estacionamento para cargas e descargas: área constituída e 
delimitada por linhas contínuas de cor amarela; significa a proibição de paragem e estacio-
namento na área demarcada, excepto para efectuar cargas e descargas. 
 
Para delimitar os lugares destinados ao estacionamento de veículos podem ser utilizadas 
linhas contínuas ou descontínuas de cor branca, paralelas, perpendiculares ou oblíquas ao 
eixo da via e definindo espaços com forma de rectângulo ou de paralelogramo [1]. 
 
4.4.2. Características dimensionais 
 
No Quadro 4.4 sistematizam-se as larguras das marcas de estacionamento e paragem [28].  
 
Nas marcas M13, linhas descontínuas, é adequado utilizar uma relação traço-espaço 1.5/2.0, 
mais curta do que a da linha axial respectiva, contrariamente ao que denota a Figura 4.14. 
 
Na Figura 4.15 é explicitado o dimensionamento da linha em ziguezague e na Figura 4.16 o 
dimensionamento da marca M14a. 
 

Quadro 4.4 – Largura das marcas reguladoras do estacionamento e paragem (m) 
 

                 Velocidades 
 
Marcas 

60 km/h - 90 km/h 
(Estradas urbanas) 

40 km/h - 60 km/h 
(Arruamentos urba-

nos) 

M12 e M13 0.15 0.12 

M14 e M14a 0.10 0.10 

 
 

b

a

0.
2

3.01.5

a (m) b (m)

LANCIL

2.01.0

 
Figura 4.15 – Linha em ziguezague (M14) [28]31 

 
 

                                                 
31 Os valores apresentados na tabela desta figura são os da NMR. É contudo usual que estas marcas abranjam 
uma maior largura da via de trânsito, ou da gare de paragem, pelo que se pode considerar um terceiro par de 
valores a e b com as dimensões 2.0 m e 4.0 m, respectivamente. 
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a

0.
2

6.0

7.0 (mín.)2.0

a (m)

1.5

b (m)

LANCIL

b

 
Figura 4.16 – Paragem e estacionamento para cargas e descargas (M14a) 

 
As linhas contínuas e descontínuas junto ao limite da faixa de rodagem devem ter um afas-
tamento ao lancil, quando existente, de 20 cm, tal como as marcas M14. 
 
As zonas de estacionamento devem ser materializadas com linhas, de 0.10 m de largura, 
perpendiculares ou oblíquas em relação ao eixo da via (ângulos de 30º, 45º, 60º ou 70º), ou 
ainda paralelamente ao mesmo, criando rectângulos ou paralelogramos de acordo com a 
Figura 4.17 (ver também Fig. 4.11). Por razões de economia podem ser utilizados unicamen-
te segmentos de recta de comprimento adequado (0.5 m ou 1.0 m) que definem os espaços 
destinados ao estacionamento de cada veículo. 
 
Conforme determina o RST, estas linhas são sempre de cor branca, pelo que as linhas de 
outra cor, a menos que se trate de sinalização temporária, não têm qualquer significado – 
nomeadamente as de cor azul. 
 
É ainda totalmente inadequada a utilização de uma linha de guiamento (p. ex. LBTg(0.20) 
1.5/2) para limitar uma zona de estacionamento longitudinal, como por vezes se vê. Neste 
caso cria-se a ilusão de uma via adicional (embora muito estreita) onde se pratica uma velo-
cidade diferente (as linhas largas delimitam vias de abrandamento, de aceleração, de lentos 
e corredores de circulação) não sendo respeitado o RST, pois não são definidos espaços 
com forma de rectângulo ou de paralelogramo, conforme previsto no seu articulado. 
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Figura 4.17 – Marcação de lugares de estacionamento 
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4.4.3. Utilização e colocação das marcas reguladoras do estacionamento e paragem 
 
As marcas reguladoras do estacionamento e paragem (marcas M12 a M14 - MR) valem por 
si, independentemente da existência de sinalização vertical, pelo que a sua aplicação não 
constitui, em regra, uma sobrecarga de sinalização. 
 
Permitem indicar a proibição correspondente nos locais onde se mostre necessário e ainda 
acentuá-la nos locais em que a mesma já é prevista pelo CE, ou ainda servir como instru-
mento de prolongamento do âmbito dessa proibição.  
 
As marcas M12 e M12a (LAC - MR) permitem assim acentuar, ou prolongar, as zonas de 
interdição de paragem e de estacionamento previstas pelo CE para os cruzamentos, entron-
camentos e rotundas (5 m e 50 m do limite mais próximo da faixa de rodagem transversal, 
dentro e fora das localidades, respectivamente) ou ainda para as passagens de peões ou de 
ciclistas (5 m) – ver Figura 4.11. 
 
De acordo com a última revisão do CE é proibida a paragem ou o estacionamento nas 
rotundas. Tal como no caso anterior esta proibição de paragem e de estacionamento pode 
ser acentuada pela aplicação das marcas M12, ou M12a na parte exterior do anel de circula-
ção (LAC - MR), junto ao seu limite exterior, nomeadamente em rotundas urbanas. 
 
A marca M14 (linha em ziguezague - MR) tem-se mostrado mais adequada à delimitação de 
locais de paragem de transportes públicos (5 m para a frente e 25 m para trás do sinal 
H20a), nomeadamente na ausência de gare apropriada – Figuras 4.18 e 4.19. 
 

paragem de transportes públicos com gare

LBTg(0.12) 1.5/2

 
Figura 4.18 – Paragem de transportes públicos e passagem de peões associada 

 

paragem de transportes públicos sem gare   
Figura 4.19 – Paragem de transportes públicos e passagem de peões associada 

 
 
4.5. MARCAS ORIENTADORAS DE SENTIDOS DE TRÂNSITO 
 
4.5.1. Descrição 

 
As marcas orientadoras de sentidos de trânsito são as seguintes (Figura 4.20 [1]): 
 
M15, M15a, M15b, M15c, M15d, M15e e M15f - Setas de selecção: utilizam-se para orien-
tar os sentidos de trânsito na proximidade de cruzamentos ou entroncamentos e significam, 
quando apostas em vias de trânsito delimitadas por linhas contínuas (ou em faixa com uma 
única via de trânsito), obrigatoriedade de seguir no sentido ou num dos sentidos por elas 
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apontados (MR). Estas setas podem ser antecedidas de outras com igual configuração e 
com função de pré-aviso (MO), as quais podem conter a indicação de via sem saída (MA). 
 

M16-Seta de desvio

M15-Seta
de selecção

M15a-Seta

M16a-Seta de desvio
de desvio
M16b-Seta

de selecção de selecção
M15b-Seta M15c-Seta

de selecção de selecção
M15d-Seta M15e-Seta

de selecção

M15f-Seta
de selecção  

Figura 4.20 – Marcas orientadoras de sentidos de trânsito [1] 
 
M16, M16a (tipo 1 - JAE) e M16b (tipo 2 - JAE) - Setas de desvio: são de orientação oblíqua 
ao eixo da via e repetidas, indicando a conveniência de passar para a via de trânsito que 
elas apontam, ou, mesmo, a obrigatoriedade de o fazer em consequência de outra sinaliza-
ção [1]. 
 
4.5.2. Características dimensionais 
 
As setas de selecção (marcas M15) têm os comprimentos e os espaçamentos definidos em 
função da velocidade e do regime de circulação, de acordo com os quadros 4.5 e 4.6, res-
pectivamente. Estas setas têm a geometria da Figura 4.21. 
 
As setas de desvio tipo 1 (marcas M16 e M16a) têm a geometria definida na Figura 4.22, 
variando a sua dimensão em função da largura da via de trânsito. 
 
As setas de desvio tipo 2 (marca M16b) devem ser utilizadas conjuntamente com a linha 
descontínua de aviso axial (marca M4), de acordo com as características do Quadro 4.7 e, 
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ainda, da Figura 4.23. Têm o comprimento de 7,5 m quaisquer que sejam a velocidade con-
siderada e a relação de traço-espaço da linha de aviso a que estão associadas. Os espaça-
mentos entre setas de desvio tipo 1 são idênticos aos utilizados nas setas de desvio tipo 2. 
Ver exemplos de aplicação nas figuras 4.6, 4.7 e 4.28. 
 
Em vias de sentido único podem ser utilizadas setas de configuração igual às de selecção, 
com a finalidade de confirmar o sentido de circulação [1]. 
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Figura 4.21 – Características dimensionais das setas de selecção (adaptado de desenho tipo existente) 
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Figura 4.22 – Características dimensionais das setas de desvio (adaptado de desenho tipo existente) 
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Quadro 4.5 – Comprimento das setas de selecção (m) 
 

110 km/h - 130 km/h 
 (Auto-estradas) 

90 km/h - 110 km/h 
(Vias Reservadas) 

60 km/h - 90 km/h 
(Estradas urbanas) 

40 km/h - 60 km/h 
(Arruamentos urba-

nos) 

7.5 7.5 6.0 5.0 

 
Quadro 4.6 – Espaçamento entre setas de selecção 

 

Velocidade V 
(km/h) 

Espaçamento 
da 1ª à 2ª seta  

(m) 

Espaçamento 
da 2ª à 3ª seta  

(m) 

Espaçamento 
da 3ª à 4ª seta  

(m) 

40-60 14 14 28 

60-90 14 28 42 

>90 28 56 84 

 
      Quadro 4.7 – Características da linha de aviso e das setas de desvio tipo 2 

 

Espaçamento entre setas tipo 2 Velocidade V85 
  (km/h) 

Comprimento da 
linha de aviso 

L (m) da 1ª à 2ª seta da 2ª à 3ª seta 

40-50 42 28 - 

60-70 84 28 42 

80-90 126 42 56 

100 168 56 70 

110 210 70 84 

120 252 84 98 

 
 
4.5.3. Utilização e colocação das marcas orientadoras de sentidos de trânsito 
 
Nas vias que têm um número suficiente de vias de trânsito para permitir uma segregação dos 
veículos na aproximação de uma intersecção, as vias que devem ser utilizadas podem ser 
indicadas por meio de setas de selecção [8] (MR/MO) – vide figuras 4.3, 4.8, 4.24, 4.25 e 
4.26. 
 
As setas de selecção devem ser aplicadas em grupos de três unidades por via de trânsito, ao 
eixo e segundo o eixo da mesma, em arruamentos urbanos. Em estradas devem ser aplica-
das em grupos de quatro unidades por via de trânsito. 
 
Contudo, a geometria da intersecção pode aconselhar o uso de mais de um conjunto de 
setas (vide Fig. 4.26). Em cada conjunto a seta mais próxima da intersecção é, quando entre 
linhas contínuas, uma marca reguladora (MR) sendo as restantes, com função de pré-aviso 
da primeira, marcas de orientação (MO). 
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Figura 4.23 – Exemplos de linha de aviso e posição relativa das setas de desvio tipo 2 

 
Os afastamentos entre setas, para cada conjunto de setas de selecção, variam de forma 
degressiva em função da maior proximidade da intersecção ou do local da mudança de 
direcção, acompanhando a correspondente diminuição de velocidades [28]. 
 
A primeira seta de selecção (MO) a colocar numa intersecção desnivelada deve estar sen-
sivelmente no perfil transversal onde se inicia a via de saída ou o bisel de uma via de abran-
damento. A partir deste ponto são contadas as inter-distâncias a aplicar em relação às outras 
setas (MO) [28] (vide Figura 4.8 e folha 8 do Anexo 3). 
 
Quando se tratar de uma intersecção de nível e embora o critério anterior se mantenha vali-
do, ele terá de se articular com outras condicionantes. A primeira seta (MR) deve situar-se 
entre 5 m e 10 m da linha de paragem ou de cedência de passagem quando existente (ver 
Fig. 4.3). Numa via de viragem à esquerda, a primeira seta deve estar afastada da inscrição 
“STOP” ou do símbolo triangular, colocados junto da linha correspondente, de um mínimo de 
2.0 m. Esse ponto define (ver exemplo para uma via de espera para viragem à esquerda na 
Fig. 4.24) qual a secção onde se coloca a ponta da primeira seta de selecção, sendo a colo-
cação das restantes realizada a partir daí [28]. 
 
Não devem existir, para uma dada intersecção, e qualquer que seja o número de vias de trá-
fego que ela possuir, setas de selecção desencontradas. Consequentemente elas são ali-
nhadas transversalmente a partir do início do ponto de referência considerado. 
 

2.0
14.0 28.0 42.0

 
Figura 4.24 – Setas de selecção em cruzamento de nível, para V entre 60 e 90 km/h 

 
Se existirem vias à direita e à esquerda de uma dada via de trânsito, esta pode ter uma seta 
de selecção simples, se as vias de tráfego adjacentes tiverem setas de selecção simples, ou 
ainda se estas setas forem duplas desde que contemplem o movimento de tráfego daquela 
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via, sem que com ele conflituem em qualquer dos casos. Aquela via de trânsito pode ainda 
ter uma seta de selecção dupla (M15c ou M15d) que contemple o movimento de tráfego da 
via adjacente, a qual terá necessariamente uma seta de selecção simples (M15a ou M15b, 
respectivamente) – Figura 4.25. De lembrar que as setas de selecção significam, quando 
apostas em vias de trânsito delimitadas por linhas contínuas (MR), obrigatoriedade de seguir 
no sentido ou num dos sentidos por elas apontados [1], como acontece nos cruzamentos 
representados nas figuras 4.24 e 4.25. 
 

 
Figura 4.25 – Setas de selecção 

 
A complexidade dos movimentos de tráfego e as mudanças de via de trânsito que são espe-
rados em secções com vias de entrecruzamento, implicam cuidados especiais, pelo que 
deve prever-se um reforço de informação por via de trânsito, quer ao nível da sinalização 
vertical quer ao nível da marcação rodoviária. Esse reforço, deve ser traduzido na aplicação 
de dois conjuntos de setas de selecção, colocadas segundo o esquema definido, e de acordo 
com a extensão das vias de entrecruzamento [28], não devendo o primeiro conjunto ocupar 
mais de metade da extensão da via de entrecruzamento [29] – Figura 4.26. 
 

 
Figura 4.26 – Setas de selecção em via de entrecruzamento 

 
De acordo com o RST as setas de selecção (MR/MO) podem ser antecedidas de outras com 
igual configuração e com função de pré-aviso (MO), pelo que numa mesma via de trânsito e 
num mesmo conjunto de setas de selecção não podem existir setas de geometria distinta, 
como por vezes se vê – Figura 4.27. 
 

 
Figura 4.27 – Setas de selecção, com função de pré-aviso, incorrectas 

 
As setas de desvio tipo 1 (MR/MA) são utilizadas em situações em que existem duas ou mais 
vias de trânsito no sentido considerado (faixa uni ou bidireccional) e em que é suprimida uma 
via à esquerda (caso, por exemplo, de ramos de nós, da supressão de uma via de ultrapas-
sagem ou ainda da passagem de dupla faixa de rodagem para faixa única32) – Figura 4.28 – 
ou à direita (caso das vias de lentos - ver Fig. 4.7), respectivamente. 
                                                 
32 A eliminação da via de trânsito da esquerda e o seu rebatimento sobre a da direita permite a homogeneização 
de velocidades pela mais baixa, prevalecente nesta via de trânsito. O procedimento contrário permite a continui-
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Figura 4.28 – Exemplos de utilização de setas de desvio (adaptado de [29] e [28]) 

 
É incorrecta a utilização de setas de desvio tipo 1 na zona final de vias de aceleração – 
Figura 4.29. De acordo com o Código da Estrada o condutor que pretende entrar numa auto-
estrada deve utilizar a via de aceleração33, “regulando a sua velocidade de forma a tomar a 
via de trânsito adjacente sem perigo ou embaraço para os veículos que nela transitam”. Ou 
seja o próprio CE estabelece a regra de conduta, que tem carácter geral para as vias de ace-
leração e que, por ser adequada, não deve ser alterada para “a conveniência de passar para 
a via de trânsito que elas apontam”, com a colocação de setas de desvio tipo 1 [4]. 
 

 
Figura 4.29 – Utilização incorrecta de setas de desvio em via de aceleração 

 
A utilização de setas de selecção na entrada de rotundas deve ser decidida com extremo 
cuidado, pois pode levar à confusão da rotunda com um entroncamento ou cruzamento, 
intersecções que têm sistematicamente este tipo de marcas rodoviárias, nomeadamente em 
estradas. A descrição do RST relativamente à utilização destas setas não refere as rotundas, 
o que constituiu a prática na elaboração deste regulamento quando não se quis englobar 
este tipo de intersecção de nível [30]. 
 

 
Figura 4.30 – Setas de selecção em rotunda com via segregada para viragem à direita 

 
Assim as setas de selecção só devem ser utilizadas nas entradas de rotundas quando o 
número de vias e de destinos a que permitem aceder exija a prévia selecção dos utentes por 
via de trânsito, para o que esses destinos devem ser identificados por inscrições (MO) asso-

                                                                                                                                                       
dade da via de ultrapassagem ao longo da descontinuidade bem como a manutenção da velocidade ali prevale-
cente, o que torna a transição de duas para uma via numa situação potenciadora de acidentes. 
33 De acordo com as definições legais do CE (alínea r do artigo 1.º) uma via de aceleração é uma via de trânsito 
destinada a permitir que os veículos que entram numa via pública adquiram a velocidade conveniente para se 
incorporarem na corrente de trânsito principal. 
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ciadas às setas aplicadas, ou ainda quando exista uma via segregada para viragem à direita 
limitando-se as setas de selecção a assinalar esse facto [30] – Figura 4.30. 
 
As setas de selecção M15a (vide Figura 4.20) nunca devem ser utilizadas em rotundas pois, 
além de poderem confundir os utentes, são contraditórias com a sinalização vertical de 
rotunda, nomeadamente se colocadas em vias de trânsito delimitadas por linhas contínuas 
na entrada da rotunda, situação em que transmitem a obrigação de virar à esquerda. Por 
razões semelhantes, as setas de selecção M15c não devem ser utilizadas em rotundas [30]. 
 
Uma mini-rotunda é uma rotunda de dimensões muito pequenas cuja ilha central é total-
mente galgável, nomeadamente pelos veículos pesados de maiores dimensões. Incluem-se 
nesta classificação as rotundas de raio exterior entre 7.5 e 12.0 m, estando o raio da ilha 
galgável entre 1.5 e 2.0 m [31] e sendo ainda a largura da via anelar compreendida entre 6.0 
e 9.5 m [33]. 
 
Neste contexto, são utilizadas, em vários países da UE, setas de selecção apropriadas para 
orientar o sentido do trânsito na rotunda, dada a inexistência de ilha central materializada e a 
possibilidade física de a transpor sem a rodear. 
 
As setas de mini-rotunda, de que se dá um exemplo de aplicação e de dimensionamento 
na Figura 4.31, não fazem parte do RST. Dado o facto de a sua utilização ser tecnicamente 
correcta podendo a sua falta ser causa de acidente, é natural que numa próxima revisão do 
RST estas setas sejam consideradas [30].  
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Figura 4.31 – Setas de mini-rotunda – exemplo de dimensionamento [30] 

 
 
4.6. MARCAS DIVERSAS E GUIAS 
 
4.6.1. Descrição 
 
Para fornecer determinadas indicações ou repetir as já dadas por outros meios de sinaliza-
ção, podem ser utilizadas as marcas seguintes (Figura 4.32): 

 
M17 e M17a - Raias oblíquas delimitadas por uma linha contínua: significam proibição de 
entrar na área por elas abrangida. 
 

 M17b - Cruzamento ou entroncamento facilmente congestionável: área constituída e 
delimitada por linhas contínuas de cor amarela, definindo a intersecção das vias nos cruza-
mentos e entroncamentos. Significa proibição de entrar na área demarcada, mesmo que o 
direito de prioridade ou a sinalização automática autorize a avançar, se for previsível que a 
intensidade do trânsito obrigue à imobilização do veículo dentro daquela área. 
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M17b-Cruzamento ou entroncamento

M20-Bandas cromáticas

facilmente congestionável

M18-Marcação de obstáculos contíguos
à faixa de rodagem

M21-Marcas de segurança

M19-Guias

M17-Raias oblíquas delimitadas
por linhas contínuas

M17a-Raias oblíquas delimitadas
por linhas contínuas

 
Figura 4.32 – Marcas diversas e guias [1] 

  
 M18 - Listras alternadas de cores amarela e preta: indicam a presença de obstáculos ou 

construções que possam constituir perigo. 
 
M19 - Guias: utilizam-se para delimitar mais visivelmente a faixa de rodagem podendo ser 
utilizadas junto dos bordos da mesma e são constituídas por linhas que não são considera-
das marcas longitudinais para efeitos do n.º 1 do artigo 60.º do RST. 
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M20 - Bandas cromáticas: alertam para a necessidade de praticar velocidades mais reduzi-
das em determinados locais, consistindo numa sequência de pares de linhas transversais 
contínuas com espaçamentos degressivos. 
 
M21 - Marcas de segurança: recomendam a distância de segurança a observar para afas-
tamento em relação ao veículo precedente. São marcas equidistantes de cor amarela repre-
sentadas em forma de V com o vértice apontado no sentido da marcha. 
 
As raias oblíquas podem ainda ser delimitadas por uma linha descontínua: significa proibição 
de estacionar e de entrar na área por elas abrangida, a não ser para a realização de mano-
bras que manifestamente não apresentem perigo. 
 
Podem utilizar-se inscrições no pavimento para transmitir aos utentes indicações úteis, 
complementando a sinalização vertical. Os caracteres e símbolos utilizados nestas inscrições 
devem ser alongados, de forma a serem facilmente legíveis pelos condutores a que se desti-
nam [1]. 
 
4.6.2. Características dimensionais 
 
As zonas raiadas (raias oblíquas) têm a geometria da Figura 4.33, podendo ser antecedidas 
por linha contínua com o comprimento mínimo indicado e por eventual linha de aviso. 
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L

comprimento da linha de aviso

B

 V 40 km/h - 60 km/h ⇒   B ≥ 20

 V ≥ 60 km/h ⇒   B ≥ 50

 
Figura 4.33 – Raias oblíquas 

 
A “caixa” (M 17b - Cruzamento ou entroncamento facilmente congestionável) é constituída 
por uma quadrícula de 2.0 m x 2.0 m2 em toda a área que se pretende abranger. Na sua 
marcação deve começar-se por identificar os quatro pontos (vértices) que definem a caixa 
(intersecção das faixas de rodagem) e só depois proceder à marcação da malha interior, que 
tem as duas diagonais como linhas de referência (Fig. 4.34). A malha deve ser marcada com 
uma linha amarela contínua de 0.15 m de largura [28].  
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Quando as diagonais não definirem entre si um ângulo recto, mantém-se a dimensão apro-
ximada de 2.0 m para cada lado do polígono, que de quadrado passará simplesmente a 
losango, mais ou menos alongado em função do ângulo definido por aquelas diagonais [28]. 
 

 
Figura 4.34 – Caixa 

 
As listras alternadas de cor preta e amarela (marca M18) são pintadas em lancis ou em 
outros suportes que evidenciem a presença de um obstáculo para a circulação. São pintadas 
em extensões de 1.0 m quando colocadas em lancis ou outros suportes horizontais. Quando 
em suportes verticais as dimensões das listras, inclinadas a 45º, são idênticas às das balizas 
O7 (RST) – aproximadamente 14 cm e 21 cm de largura para as dimensões normal e gran-
de, respectivamente. 
 
As guias têm as larguras definidas em função da velocidade e do regime de circulação – 
Quadro 4.8. 

 
Quadro 4.8 – Dimensões das Guias (m) 

 
110 km/h - 130 km/h 

 (Auto-estradas) 
90 km/h - 110 km/h 
(Vias Reservadas) 

60 km/h - 90 km/h 
(Estradas urbanas) 

40 km/h - 60 km/h 
(Restantes estra-

das34) 

0.20 0.15 0.15 0.12 

       
Em rotundas a dimensão das eventuais guias a utilizar no anel de circulação, deve respeitar 
o dimensionamento das do ramo de escalão de velocidade mais elevado.  
 
As bandas cromáticas são linhas transversais colocadas na via ou vias no sentido de trânsi-
to a que respeitam. Têm como objectivo alertar o condutor para a necessidade de praticar 
velocidades mais reduzidas através de um efeito visual, que pode ser complementado por 
um efeito sonoro provocado pela cadência de impactos dos pneus nas barras transversais. 
 
Este tipo de linhas é executado em conjuntos de duas unidades paralelas entre si, de cor 
branca, com a largura de 0.50 m, afastadas de 0.30 m uma da outra e a 0.20 m das guias, 
passeios ou linhas axiais [28] (ver exemplo da Figura 4.35). 
                                                 
34 Considera-se que os arruamentos urbanos têm passeios sobrelevados e, como tal, não têm guias. Ver parágra-
fo 4.6.3 - Utilização e colocação das marcas diversas e guias. 
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De acordo com a situação que se pretende acautelar, seja de uma cedência de passagem 
seja de paragem obrigatória, deve aplicar-se a sequência de barras indicadas a seguir, para 
V85 da ordem dos 80 – 90 km/h. As sequências de espaçamentos adequadas são as seguin-
tes: 
 

• situação de cedência de passagem: 
6 – 6 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 (m) 

 
• situação de paragem obrigatória 

4 – 4 – 4 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 (m) 
 
As barras simples não devem ser usadas para que não exista qualquer associação com uma 
linha de paragem [28]. 
 

6m 6m 6m 7m 8m 9m 10m 11m

30 m

 
Figura 4.35 – Bandas cromáticas – exemplo de aplicação em rotunda 

 
As marcas de segurança têm as dimensões da Figura 4.36. As marcas de segurança têm 
tido utilização na via de trânsito da direita em auto-estradas. 
 

3.00

0.225

1.
58

 
Figura 4.36 – Marcas de segurança (cotas em m) 

 
Para além das mensagens que auxiliam o condutor na escolha de um destino, normalmente 
associadas a setas de selecção, deve restringir-se o uso de inscrições – Figura 4.37 – a 
mensagens de alerta ou de perigo iminente, podendo indicar-se, em reforço da sinalização 
vertical, os limites de velocidade máximos permitidos [8]. Os abecedários e numerários da 
CEMT [29], adoptados pela NMR JAE [28], estão reproduzidos no Anexo 8. 
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O comprimento das inscrições a utilizar na marcação rodoviária é função da velocidade per-
mitida de acordo com o Quadro 4.9, podendo o seu afastamento às setas de selecção, 
quando aplicadas em seu complemento, ser igual ao comprimento das inscrições ou o que 
for mais adequado à marcação prevista (ver Figura 4.38). 
 

Quadro 4.9 – Comprimento das inscrições 
 

Velocidade >60 km/h 40 km/h - 60 km/h 

Comprimento (m) 4.00 1.60 

 
 
 

       
Figura 4.37 – Inscrições, abecedário e numerário [29] 

 
 

5.002.00

6.00 4.00  
Figura 4.38 – Inscrições – exemplo de aplicação para V entre 60 e 90 km/h 

 
Nas figuras 4.39 e 4.40 apresenta-se o dimensionamento das inscrições mais utilizadas em 
sinalização urbana: a inscrição “BUS”, que completa as marcas M7, e a inscrição “STOP” 
que é parte da marca M8a.  

 
Figura 4.39 – Inscrição “BUS” 
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Figura 4.40 – Inscrição “STOP” 

 
Como complemento da sinalização vertical foi experimentada, em situações de maior perigo 
e com bons resultados (nomeadamente no IP5), a colocação no pavimento de sinais alonga-
dos (relação 2.5/1.0) de limitação de velocidade em tela autocolante, com o grafismo e cor 
dos sinais verticais - Fig. 4.41. Estes sinais foram utilizados em reforço da sinalização vertical 
e em substituição das inscrições com o mesmo limite de velocidade, menos compreensíveis 
pelos condutores.  
 

 
Figura 4.41 – Sinal colado no pavimento 

 
4.6.3. Utilização e colocação das marcas diversas e guias 
 
As raias (MR) são constituídas por barras oblíquas (M17 e 17a) definindo áreas cujo bordo é 
normalmente constituído por linhas contínuas axiais ou delimitadoras de vias de trânsito, ou, 
ainda, que dão continuidade a guias.  
 
Definem “zonas mortas", consequentemente não utilizáveis da faixa de rodagem, e possuem 
normalmente o objectivo de proteger o tráfego de um obstáculo físico, encaminhando os veí-
culos para fora dessas áreas [28]. 
 
Para além de protegerem os veículos de obstáculos, podem ainda servir para definir, na 
zona central de uma faixa de rodagem, uma via de resguardo para os movimentos dos veícu-
los que pretendem sair da via principal. Também substituem, por vezes, as ilhas, direccionais 
ou separadoras de sentidos, consideradas necessárias mas cuja materialização física se tor-
na por vezes impossível, nomeadamente no caso de intersecções preexistentes. De lembrar 
não é possível a colocação de sinalização vertical nestas ilhas, pelo que a sua utilização é 
muito limitada. 
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Na protecção ilhas separadoras de sentidos e de refúgios centrais (apoio a travessias de 
peões) a "zona morta" a definir deve ter, de preferência, um comprimento mínimo de 25 m 
(vide Figura 4.33).  
 
As raias oblíquas devem prolongar-se, em vias de abrandamento e de aceleração, cerca de 
10 m para além do nariz da divergência ou convergência – Figura 4.43. Em intersecções de 
nível em estrada é preferível contornar completamente as ilhas com as raias – ver Figura 
4.24, excepto se a sua dimensão for muito grande, caso em que se pode aplicar o critério 
anterior. 
 
De lembrar que os sinais O5 (BPD) devem ser colocados na zona de divergência que assina-
lam, sobre a marca M17a, em intersecções desniveladas.   
 
Em arruamentos urbanos não é necessário que as zonas raiadas envolvam as ilhas separa-
doras de sentidos ou direccionais, para cumprirem a função de proteger o tráfego desses 
obstáculos, encaminhando os veículos para fora dessas áreas. Basta que, como se mostra 
na Figura 4.42, preencham essa função a montante ou ao longo da ilha. 
 

0.
30

0.30
0.30

0.30

 
  

Figura 4.42 – Raias oblíquas - exemplo de aplicação em arruamentos 
 
Em cunhas a linha de quebra das raias da marca M17a, que liga o ponto de divergência 
entre as vias com o ponto médio do “nariz”, deve descrever uma curva regular e não limitar-
se a reproduzir a largura de uma das bermas – Figura 4.43. 
 

10.00

10.00

 
Figura 4.43 – Raias oblíquas numa divergência 

 
As guias (MO) são utilizadas em secção corrente em estradas, nos ramos de nós, contor-
nando as ilhas direccionais e separadores de sentidos, dando continuidade às linhas contí-
nuas delimitadoras de raias oblíquas, bem como nos limites do anel circular de rotundas, fora 
das localidades. 
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Em vias urbanas dotadas de passeios sobrelevados (arruamentos), as guias não devem ser 
utilizadas em secção corrente, pois a sua presença estabelece confusões quanto ao ambien-
te rodoviário prevalecente (fora das localidades ou dentro das localidades). Podem ainda ser 
utilizadas, tal como em estradas, para contornar as ilhas direccionais e separadores de sen-
tidos, dando continuidade às linhas contínuas delimitadoras de raias oblíquas, embora com 
menos frequência e dependendo do nível hierárquico da via urbana e da geometria da inter-
secção. Podem ainda utilizar-se junto à ilha central de rotundas de entrada de povoação. 
 
As caixas (marca M17b - MR) são utilizadas em cruzamentos ou entroncamentos facilmente 
congestionáveis, fundamentalmente em zonas urbanas, de acordo com a sua própria defini-
ção no RST. A sua utilização fora da área que define a intersecção das vias nos cruzamen-
tos e entroncamentos para outros fins que não aqueles definidos no RST, não deve ser reali-
zada, nomeadamente em substituição das marcas M12 e M12a (LAC) - Linha contínua junto 
ao limite da faixa de rodagem e linha contínua sobre o bordo do passeio. 
 
As bandas cromáticas (MA) com espaçamentos degressivos são utilizadas para alerta rela-
tivamente a pontos singulares, que exigem velocidades mais lentas do que as que se prati-
cam a montante. São exemplos algumas passagens para peões, curvas em planta, passa-
gens particularmente estreitas, intersecções de nível, etc. 
 
Este equipamento deve ser utilizado com parcimónia, para evitar a habituação do condutor e, 
como tal, a perda do seu poder indutor de diminuição da velocidade escolhida. 
 
A aplicação de bandas transversais, justifica-se pelo efeito visual que oferece ao condutor e 
pelo efeito sonoro que provocam, uma vez que se devem aplicar com uma espessura de, 
pelo menos, 3 mm, de modo a estabelecer uma cadência de impactos nos pneus da viatura. 
 
O ponto inicial de colocação das bandas deve estar afastado do local que exige velocidade 
mais lenta ou a eventual paragem, de cerca de 30 m (ver Figura 4.35), para minimizar a 
interferência com o processo de travagem. As bandas cromáticas não devem ser colocadas 
em curvas, pois a alternância de coeficientes de atrito e os efeitos dinâmicos podem interferir 
com a estabilidade dos veículos em curva. Simultaneamente, refira-se que a colocação des-
tas bandas em zonas de elevado risco de formação de gelo deve ser precedida de adequada 
avaliação das condições de drenagem resultantes. 
 
As marcas de segurança (MO) têm sido utilizadas em auto-estradas como medida de aferi-
ção da distância ao veículo da frente, pelo número de marcas visíveis.  
 
De acordo a Nota Técnica “Instalação e Sinalização de Lombas Redutoras de Velocidade” 
(NT LRV), disponível no site da DGV, “designa-se por Lomba Redutora de Velocidade (LRV) 
uma secção elevada da faixa de rodagem construída em toda a largura desta, com carácter 
não temporário, dimensionada com o objectivo de causar desconforto crescente nos ocupan-
tes dos veículos, durante o seu atravessamento e com o aumento da velocidade; tal efeito 
não pode, porém, ser significativo para velocidades de valor igual ou inferior ao recomenda-
do, e, nestes casos, não pode provocar qualquer dano nos veículos”. 
 
De acordo ainda com o mesmo documento as marcas rodoviárias para assinalar uma LRV 
devem ser as seguintes e aplicadas do modo descrito: 
 
“i) O local exacto onde está implantada a LRV deverá ser assinalado por duas marcas trans-
versais idênticas constituídas cada uma delas por duas filas de quadrados de 0,50 m de 
lado, alternando a cor branca com a do pavimento e produzindo um efeito de xadrez; 
ii) Esta marca deve ser colocada no início das duas rampas da LRV; 
iii) Caso o comprimento da LRV não permita a colocação da marca prevista na al. i), deverá 
ser utilizada apenas uma fila de quadrados em cada marca”. 
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A NMR [28], bastante anterior a esta Nota Técnica, considera estas marcas nos “Casos 
especiais”, em que inclui também as bandas cromáticas, entretanto acolhidas no RST nas 
marcas diversas e guias. Tal como as setas de mini-rotunda, descritas no final do parágrafo 
referente às marcas orientadoras de sentidos de trânsito, também as “marcas de lombas 
redutoras de velocidade” descritas na NT LRV, não têm cobertura no RST. 
 
A mesma nota técnica explicita que “em passagens de peões apenas podem ser instaladas 
LRV de perfil trapezoidal, ficando a marca M11 (passagem para peões) inteiramente contida 
na zona plana...”, devendo, por outro lado o comprimento da zona plana não deve ser inferior 
a 6 m, caso a via seja utilizada por veículos pesados de transporte colectivo de passageiros. 
 
Na figura 4.44 apresenta-se o dimensionamento das marcas de lombas redutoras de 
velocidade, associadas aos tipos de LRV aplicáveis em cada caso de acordo com a NT 
LRV, e a sua relação com outras marcas (passagem de peões e linha contínua axial). 
 

0.50

0.
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0.20

1.00≥ 1.00

tipo trapezoidal

tipo circular

tipo sinusoidal
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0.50
 

Figura 4.44 – Marcas de lombas redutoras de velocidade (com e sem passagem de peões) 
 
 
 
4.7. DISPOSITIVOS RETRORREFLECTORES COMPLEMENTARES 
 
As marcas rodoviárias podem ser complementadas por dispositivos retrorreflectores, desig-
nadamente: 

a) Marcadores - dispositivos aplicados sobre o pavimento que permitem reforçar a 
visibilidade das marcas durante a noite ou em condições de visibilidade reduzida; 

b) Delineadores - dispositivos apoiados no solo ou em equipamentos de segurança, 
colocados no limite exterior da berma e no lado esquerdo da faixa de rodagem35, que 
permitem identificar mais facilmente aqueles limites durante a noite ou em condições 
de visibilidade insuficiente [1].  

                                                 
35 O RST só considera esta hipótese quando a faixa está “afecta a um único sentido de trânsito”, o que 
não corresponde à prática e às Recomendações de Delineadores da JAE [15]. 
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4.7.1. Marcadores 
 
Os marcadores devem ser de cor branca, salvo: 
  

a) Quando utilizados em sinalização temporária, caso em que devem ser de cor amare-
la; 

b) Quando utilizados na delimitação de vias (de trânsito) de acesso a portagem identifi-
cadas com o sinal H33 (Via verde), caso em que devem ser de cor verde [1]. 

 
Os marcadores são utilizados em estrada em intersecções, de nível e desniveladas, trechos 
de faixa de rodagem única com vias de lentos e com 2 x 2 vias, curvas horizontais (ver Qua-
dro 3.3) e concordâncias convexas com visibilidade limitada, passagens estreitas e, ainda, 
em locais sujeitos a nevoeiros frequentes. 
 
A sua utilização é extremamente importante em todos os casos em que a linha contínua é o 
único meio de separação de sentidos especialmente em vias de faixa única de 3 ou mais 
vias de trânsito (dois sentidos) [35].  
 
A localização dos marcadores deverá coincidir sempre com a meia distância entre linhas 
descontínuas, obedecendo os afastamentos entre eles a um múltiplo ou submúltiplo de 14 m. 
  
Em secção corrente em estrada e de acordo com as linhas descontínuas utilizadas, os afas-
tamentos entre marcadores devem ser os do Quadro 4.10. 
 
 

Quadro 4.10 – Afastamento entre marcadores 
 

Relação traço - 
- espaço 

4/10 2/5 5/2 2.5/1 

Afastamento (m) 28 28 7 7 

 
 
No que se refere às linhas longitudinais contínuas, os afastamentos podem assumir os valo-
res 1.75 m e 3.50 m conforme as circunstâncias dos locais onde vão ser aplicados. 
 
Assim o valor de 3.50 m deverá normalmente ser utilizado em zonas em que os raios em 
planta ou em perfil sejam favoráveis, reservando-se o valor de 1.75 m para locais em que a 
curvatura seja de molde a que a inter-distância de 3.50 m não garanta o efeito de continuida-
de que se pretende obter quando se trata de linhas contínuas, nomeadamente nas intersec-
ções de nível [35].  
 
Não devem ser colocados sobre as linhas contínuas mas sim lateralmente às mesmas ou no 
seu intervalo se estas forem duplas. Em curvas em planta devem estar localizados mais pró-
ximos do intradorso da curva. 
 
Os marcadores são colocados de acordo com a Figura 4.45 para os vários tipos de linhas 
contínuas e descontínuas utilizadas. 
 
Apresentam-se as situações mais correntes de colocação de marcadores em estradas urba-
nas: intersecção de nível com cedência de passagem na via de espera para viragem à 
esquerda – Figura 4.46; ramos de rotundas – Figura 4.47; zonas raiadas de vias de acelera-
ção e de abrandamento em intersecções desniveladas – Figura 4.48. 
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Na Figura 4.47 mostra-se a colocação dos marcadores em zona raiada na aproximação a 
rotundas. Optou-se pelo espaçamento de 1.75 m, à semelhança do preconizado para as vias 
secundárias das intersecções de nível, por razões claras de homogeneidade – em ambos os 
casos há lugar a cedência de passagem [30]. 
 
Qualquer que seja o critério de colocação, a utilização dos marcadores deverá ter início a 
montante e a jusante do ponto singular em consideração, coincidindo com o da linha de avi-
so que o antecede [35]. 
 

 
Figura 4.45 – Marcadores – colocação nos vários tipos de linhas 

(Adaptação e correcção de desenho tipo existente) 
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Figura 4.46 – Marcadores – colocação em entroncamento 

(Adaptação de desenho tipo existente) 
 
 

 
Figura 4.47 – Marcadores – colocação em zona raiada de aproximação a rotundas 

(Adaptação e completamento de desenho tipo existente) 



 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 
 
  

163

 
Figura 4.48 – Marcadores – colocação em zonas raiadas de vias de aceleração 

 e abrandamento de nós desnivelados 
(Adaptação de desenho tipo existente) 

 
 
4.7.2. Delineadores 
 
A utilização de delineadores em estradas corresponde à aplicação de uma balizagem em 
contínuo, complementar às guias, devendo ser colocados por itinerário, ou, no mínimo, entre 
cruzamentos com outras estradas de nível hierárquico igual ou superior [34]. 
 
Aplicam-se, em função das características da estrada a equipar, dois tipos de delineadores. 
 
Em faixas bidireccionais utilizam-se delineadores bidireccionais com dispositivos 
retrorreflectores brancos, sendo rectangulares à direita do condutor e circulares à esquerda 
(dois círculos).  
 
Em faixas unidireccionais os delineadores a utilizar são unidireccionais, possuindo, na face 
virada para o sentido de tráfego a que respeitam, retrorreflectores rectangulares, de cor 
branca à direita e amarela à esquerda.  
 
Os delineadores são do tipo 1, de secção triangular, nas faixas bidireccionais e do tipo 2, de 
secção em arco de círculo, nas estradas com dupla faixa de rodagem e vias unidireccionais 
(ramos de nós). Podem ainda ser utilizados delineadores de secção triangular (tipo 1) como 
delineadores unidireccionais. 
 
Podem utilizar-se delineadores apoiados no solo, ou sobre dispositivos de retenção, quando 
os mesmos existam.  
 
As regras de colocação recomendadas têm como objectivo conseguir que o condutor veja 
sempre, pelo menos, cinco delineadores do mesmo lado da estrada de modo a ter uma ideia 
relativamente precisa do seu traçado. Para o efeito, o espaçamento dos delineadores, varia 
em função da distância de visibilidade, desde 50 m, quando a distância de visibilidade é 
grande, até 8 m, no caso mais desfavorável de distâncias de visibilidade muito pequenas.  
 
A publicação “Delineadores” [34] de que se transcreveu a introdução, constitui uma revisão e 
actualização das “Recomendações” de delineadores [15], a qual cobre este assunto na pers-
pectiva aqui desenvolvida para as marcas rodoviárias e marcadores e constitui o Anexo 9. 
 



4.8. Critérios de utilização da marcação rodoviária – Quadro Síntese 
 

Secção corrente Marcação

Utilização 
1 x 1 vias 1 x 2 e 2 x 2 vias 

 

Cruzamentos e entronca-
mentos 

 

Rotundas 

 

Ramos de nós desnivela-
dos 

Indispensável Linha axial (excepto vias de 
acesso local) 

Linha axial contínua em apro-
ximação a intersecções, pas-

sagens de peões e de ciclistas 
e em trechos de visibilidade 

reduzida 
Linha de aviso, com setas de 
desvio fora das localidades 

 

Linha axial dupla e dupla con-
tínua, respectivamente 

Setas de desvio tipo 1 nos 
estreitamentos de faixa 

Linha de aviso a montante de 
linha contínua e em estreita-

mentos 
Marcadores ao eixo 

 Guias fora das localidades 
Setas de desvio tipo 1 em eli-

minação de uma via 

Linha de paragem na via secun-
dária para a viragem à esquerda 
Linha de cedência de passagem 

nas restantes viragens  
Zona raiada a montante das ilhas 

direccionais e separadoras de 
sentidos  

Marcadores fora das localidades 

Linha de cedência de passagem 
Zona raiada a montante das ilhas 

separadoras de sentidos 
Marcadores fora das localidades 

Linha contínua no limite esquer-
do da via de trânsito da direita 
no trecho da via de abranda-

mento 
Setas de selecção 

Zona raiada nas divergências e 
convergências de vias 

Marcadores nas zonas raiadas 
Linha de guiamento – LBTg 

Símbolo triangular em vias de 
aceleração e de entrecruzamento 

Aconselhada  Guias e  
 Marcadores (curvas, estreita-

mentos, etc.) 
fora das localidades 

Guias junto a separador cen-
tral materializado, fora das 

localidades 
 Zonas raiadas em estreita-

mentos da faixa 
 

Símbolos “STOP” e triangular 
 associados a linha de paragem e 
de cedência de passagem, res-

pectivamente (comp. sin. vertical)
Linha de paragem nas passagens 

de peões e ciclistas 
 Setas de selecção 

Marcadores, em entradas de 
povoação 

Símbolo triangular 
Zona raiada a acompanhar as 

ilhas junto ao anel 
Linha de paragem nas passagens 

de peões 
Setas de selecção (*) em vias 

segregadas para viragem à direita 
Marcadores em entradas de 

povoação 

Dois grupos de setas de selec-
ção em vias de entrecruzamento 

 

Útil Linha axial mista 
Zonas raiadas axiais em 

 curvas 
Marcadores 

Sinais em tela retrorreflectora 

Linha de sentido reversível  
LAC, LAT e linha em zigueza-

gue 
Marcadores 

 

Bandas cromáticas 
Inscrições (destinos) associados 

a setas de selecção 
“Caixa” em zonas urbanas 

Sinais em tela retrorreflectora 

Linhas amarelas (LAC) no anel 
e nas entradas e saídas em 

arruamentos 
Bandas cromáticas 

Setas de mini-rotunda 
Inscrições (destinos) 

Inscrições (destinos) associados 
a setas de selecção em diver-

gências 
Delineadores 

Inútil Setas de selecção 
Guias com passeios 

Setas de selecção 
Guias com passeios 

 Delimitação do anel de circulação 
nas saídas 

 

 

Desaconselhada Guias sem linha axial (confu-
são com estrada de sentido 

único) 
Inscrição “BUS” em paragens 

 de transportes públicos 

 Bandas cromáticas não confor-
mes com o RST 

 

Setas de selecção nas entradas, 
com a excepção acima (*) e 

quando o número de vias de trân-
sito (3) exija a prévia selecção 

dos utentes por via 

 

A banir Delineadores em zona urbana 
Guias com passeios 

Balizas cilíndricas 
Guias com passeios 

Setas de selecção distintas num 
mesmo grupo de setas ou não 

conformes (RST) 
Condição STOP em vias de espe-
ra para viragem à esquerda na via 

principal 
Delineadores 

 Balizas cilíndricas 

Linha contínua no anel 
Setas de selecção esquerdas nas 
entradas ou de qualquer tipo (com 
excepção das de mini-rotunda) no 

anel de circulação 
Delineadores 

Balizas cilíndricas 

Setas de desvio tipo 1 em vias 
de aceleração 

Balizas cilíndricas  
Setas de selecção duplas em 

vias de entrecruzamento 
Setas de selecção desencontra-

das transversalmente 
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5. SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ULTRAPASSAGEM  
 
 
5.1. Distância de visibilidade a considerar 
 
Numa estrada de faixa de rodagem única com duas vias de trânsito, a manobra de ultrapas-
sagem é realizada por ocupação da via de trânsito de sentido contrário. Para que a ultrapas-
sagem se realize em segurança o condutor deve ver uma distância à sua frente de modo a 
poder completar a manobra sem obrigar um terceiro veículo, que circule em sentido oposto, 
a diminuir a sua velocidade. 
 
Quando necessário o condutor pode retomar a mão sem ultrapassar, estando a manobra só 
parcialmente realizada, se verificar que o veículo de sentido contrário se encontra demasiado 
próximo – início da segunda fase da Figura 5.1 [36]. 
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Figura 5.1 – Elementos da PSD [36] 

 
A distância de visibilidade de ultrapassagem (Passing Sight Distance - PSD) mínima para 
estradas de duas vias é, de acordo com a AASHTO [36], a soma de quatro distâncias: 
 

d1 – distância percorrida durante o tempo de percepção e reacção e de aceleração inicial 
até o veículo estar em condições de ocupar a via de sentido contrário; 

d2 – distância percorrida enquanto o veículo circula na via de sentido contrário; 
d3 – distância, no final da manobra, entre o veículo ultrapassante e o veículo de sentido 

contrário; 

2/3 d2

d2

1/3 d2

d1

d3 d4

d1

PRIMEIRA FASE

SEGUNDA FASE

Veículo ultrapassante

A

O veículo de sentido oposto apare-
ce quando o veículo ultrapassante
atinge o ponto A

B
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d4 – distância percorrida pelo veículo de sentido contrário durante 2/3 do tempo em que 
o veículo ultrapassante ocupa a via de sentido contrário, ou 2/3 de d2. 

 
A AASHTO admite que a velocidade do veículo ultrapassado é a velocidade média do tráfe-
go para um volume próximo da capacidade. A velocidade do veículo ultrapassante é 15 km/h 
superior durante a sua permanência na via de sentido contrário, sendo esta igual à do veícu-
lo de sentido contrário (Quadro 5.1). A distância de visibilidade de ultrapassagem é medida 
entre os olhos do condutor, 1.05 m acima do pavimento, e um objecto com 1.30 m de altura. 
Esta distância é medida, em estradas de duas vias de trânsito e faixa de rodagem única, 
sobre o eixo da estrada. 
   

QUADRO 5.1 – PSD de projecto para estradas de duas vias e faixa de rodagem única [36]  
 

Velocidades tomadas (km/h) PSD (AASHTO) Velocidade 
base 

VB (km/h) Veículo ultra-
passado 

Veículo ultra-
passante 

da Figura 5.1 Arredondado  

30 29 44 200 200 

40 36 51 266 270 

50 44 59 341 345 

60 51 66 407 410 

70 59 74 482 485 

80 65 80 538 540 

90 73 88 613 615 

100 79 94 670 670 

110 85 100 727 730 

120 90 105 774 775 

130 94 109 812 815 

 
A Norma de Traçado (NT) da JAE [13] utiliza este modelo, sendo a DVU dada por: 
 

DVU (m) = 7 x V85 (km/h), 
 
em que V85 é a velocidade do tráfego, correspondente ao percentil 85 da distribuição das 
velocidades, a qual está relacionada com a velocidade base (VB), de acordo com a mesma 
norma, pelo quadro seguinte: 

 
QUADRO 5.2 – Velocidade do tráfego nas estradas nacionais  

 

Velocidade base 

 VB (km/h) 

Velocidade do tráfego 
 V85 (km/h) 

60 80 

80 100 

100 120 

120 130 

140 140 
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Estudos recentes [37] mostram que as velocidades dos veículos ultrapassante e ultrapassa-
do se situam entre 1.02 e 1.15 de V85 e entre 0.79 e 0.85 V85, respectivamente, em concor-
dância com a utilização da V85 na determinação da DVU. 
 
Glennon [38] considerou não só a distância necessária para completar a manobra de ultra-
passagem como avaliou a possibilidade de abortar a mesma a qualquer instante. No início 
da manobra a distância para abortar é substancialmente menor do que a necessária para a 
completar – Figura 5.2. Com o desenrolar da ultrapassagem, a primeira aumenta enquanto a 
segunda diminui, até que atingem o mesmo valor num ponto designado como crítico, sendo 
essa a distância de visibilidade de ultrapassagem (PSDG) a tomar tanto no projecto (deter-
minação da percentagem do traçado em que a distância de visibilidade de ultrapassagem 
não é assegurada, com vista à avaliação da capacidade) como na definição da marcação 
rodoviária. 
 
Glennon admite que a velocidade do veículo de sentido contrário é igual à velocidade de pro-
jecto (VB), que o veículo ultrapassante inicia a manobra em aceleração atingindo a velocida-
de de projecto no ponto crítico, continuando a velocidade constante e que o veículo ultrapas-
sado tem uma velocidade constante e inferior à velocidade de projecto (VB - m). Admite, ain-
da, que no final da manobra existe uma distância entre o veículo ultrapassante e o veículo de 
sentido contrário, após o retorno do primeiro à sua via de trânsito [38]. 
 

FASE 1 - Início da ultrapassagem

FASE 2 - Fase inicial da ultrapassagem

FASE 3 - Meio da ultrapassagem

FASE 4 - Fase final da ultrapassagem

A PSDG é máxima quando a distância para abortar iguala a distância para ultrapassar

A PSDG diminui em função da necessidade de completar a ultrapassagem

A PSDG aumenta em função da necessidade de abortar a manobra

A PSDG é mínima baseada na possibilidade de abortar a manobra

PSDG 

PSDG 

PSDG 

PSDG 

 
Figura 5.2 – Fases da PSDG [38] 

 
Comparando os modelos de ultrapassagem da AASHTO e de Glennon, observa-se que, 
embora com parametrizações diferentes, a segunda fase do primeiro modelo corresponde ao 
segundo. Assim, aplicando o critério de Glennon ao modelo da AASHTO, a distância de visi-
bilidade de ultrapassagem corresponde ao somatório das distâncias 2/3 d2, d3 e d4 da Figu-
ra 5.1. 
 
Verifica-se, por outro lado, que: 2/3 d2+d3+d4 ≈ 0.7 PSD  e  d3+d4 ≈ 0.4 PSD,  correspon-
dendo a primeira equação à distância de visibilidade de ultrapassagem, aplicando o critério 
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de Glennon à PSD, e a segunda à parte daquela distância em que a ultrapassagem deve ser 
proibida por sinalização, no sentido considerado para o veículo ultrapassante – Figura 5.3. 

2/3 d2 d3 d4

0.4 PSD

0.7 PSD

G

G

LBTa LBMLBT

 
Figura 5.3 – Critério de Glennon 

 
De acordo com a CEMT [29], quando há lugar à interdição de utilização da parte da faixa de 
rodagem reservada à circulação em sentido contrário, nos locais onde a distância de visibili-
dade é reduzida, nomeadamente em curvas em planta, essa interdição deve ser imposta nos 
locais onde a distância de visibilidade é inferior a um certo mínimo M, por intermédio de 
linhas contínuas colocadas de acordo com a Figura 5.4. A escolha da distância de visibilida-
de a adoptar para a definição das zonas onde uma linha contínua é ou não desejável, assim 
como a escolha do comprimento a dar-lhe, resulta de um compromisso, sendo recomendado 
um conjunto de valores de M para diferentes velocidades de aproximação (Quadro 5.3). A 
CEMT define a “distância de visibilidade” como a distância à qual um objecto deve ser visto 
pelo condutor, considerando que a altura ocular é de 1.0 m e a altura do objecto sobre a fai-
xa de rodagem é de 1.2 m. 
 
A NMR da JAE [28] refere as recomendações da CEMT para definir que, se os valores de 
distância de visibilidade calculados para um determinado ponto singular em planta forem 
inferiores ao valor de M, a ultrapassagem deve ser impedida pela marcação de uma linha 
contínua. 
 
Como se pode ver no Quadro 5.3 os valores da NT da JAE são praticamente concordantes 
com os da AASHTO, estando os calculados por Glennon entre 46 e 47% daqueles valores e, 
surpreendentemente, muito próximos dos do MUTCD [6] (embora as bases de cálculo sejam 
diversas [37]). Os valores propostos pela NMR da JAE são baixos face aos preconizados 
pela CEMT, nomeadamente para as velocidades mais baixas e na parte alta dos intervalos 
definidos. 
 
De notar que tanto a AASHTO como a NT da JAE têm valores da distância de visibilidade de 
ultrapassagem para as velocidades mais elevadas superiores a 600 m, distâncias para as 
quais os condutores têm dificuldades em interpretar as imagens [37]. 
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L

MCB

A D

 
Figura 5.4 – Marcação de curvas [29] 

 
 

QUADRO 5.3 – Distâncias de visibilidade (m) 
 

 AASHTO 
PSD [36] 

Glennon 
PSDG [38] 

MUTCD 
DV [6] 

CEMT 
M [29] 

NT JAE 
DVU 

NMR JAE 
M 

Critério de 
Glennon 
0.7 DVU 

Veloci-
dade 

(km/h) 

VB VB V85 V85  V85 V85  
(*) 

V85 

40 270 - 140 35-75 280 40 195 

50 345 - 160 60-120 350 60 245 

60 410 180 180 85-170 420 80-90 295 

70 485 225 210 105-215 490 100-120 340 

80 540 255 245 130-260 560 120-160 390 

90 615 280 280 145-290 630 140-200 440 

100 670 310 320 160-320 700 160-250 490 

110 730 345 355 175-350 770 180-300 540 

120 775 - 395 190-380 840 200-360 590 

(*) Valor mínimo - valor normal 
 
A utilização do Critério de Glennon é compatível com a NT JAE, pois utiliza os valores da 
DVU ali definida, permitindo considerar na marcação da zona de proibição de ultrapassagem 
toda a manobra desde o ponto crítico, onde a opção de a abortar ainda existe. O comprimen-
to desta zona enquadra-se na gama de valores propostos pela CEMT (Quadro 5.4), garan-
tindo contudo distâncias de visibilidade mais realistas do que as obtidas pela CEMT ou pelas 
NMR da JAE. Todos os valores são inferiores a 600 m, ou seja dentro do limite das capaci-
dades visuais do condutor (Quadro 5.3). 
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     QUADRO 5.4 – Comprimento de linha contínua (m) 
 

Velocidade 
(km/h) 

CEMT 
 

NMR JAE  Critério de 
Glennon 
0.4 DVU 

40 35-75 40 110 

50 60-120 60 140 

60 85-170 80-90 170 

70 105-215 100-120 195 

80 130-260 120-160 225 

90 145-290 140-200 250 

100 160-320 160-250 280 

110 175-350 180-300 310 

120 190-380 200-360 335 

 
 
No Quadro 5.5 comparam-se os comprimentos de marcação preconizados, com os valores 
de 0.7 DVU, para as várias velocidades do tráfego, constatando-se que o comprimento mar-
cado é sempre inferior à distância de visibilidade considerada, ou seja pela sua compatibili-
dade. 
 

QUADRO 5.5 – Distâncias de visibilidade e de marcação (m) 
 

Critério de Glennon Velocidade 
V85 

(km/h) 

 
Comprimen-
to linha de 

aviso 
 

Comprimen-
to da linha 
contínua  

 
0.7 DVU 

 

Comprimen-
to linha con-
tínua + linha 

de aviso 
(Marcação) 

 
Marcação/ 
/0,7 DVU 

 

40 42 110 195 152 78% 

50 42 140 245 182 74% 

60 84 170 295 254 86% 

70 84 195 340 279 82% 

80 126 225 390 351 90% 

90 126 250 440 376 85% 

100 168 280 490 448 91% 

110 210 310 540 520 96% 

120 252 335 590 587 99% 

 
 
5.2. Critérios de sinalização em curva horizontal 
 
A marcação em curva horizontal deve ser realizada de acordo com a Figura 5.5, em que o 
ponto A (ou D) é o ponto em que a distância de visibilidade começa a ser inferior a 0.7 DVU 
e o ponto C (ou B) é o ponto onde volta a ser superior a 0.7 DVU. 
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Figura 5.5 – Sinalização de curvas em função da ultrapassagem 

 
 
5.3. Critérios de sinalização em curva vertical 
 
De acordo com [8] “distância de visibilidade” é a distância à qual um objecto deve ser visto 
pelo condutor, considerando que a altura ocular é de 1.0 m e a altura do objecto sobre a fai-
xa de rodagem é igualmente de 1.0 m. Tomar-se-á esta definição por corresponder à revisão 
da Convenção de Viena, mais recente do que a definição da CEMT [29]. 
 
De acordo com a abordagem clássica desta questão três situações se colocam:  
 
a) Há visibilidade seja qual for o raio, se n/2 < 2h/d = 2/d  (n = |iE – iD| é o módulo da diferen-
ça algébrica entre as inclinações dos trainéis) – ver Figura 5.6.  
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Figura 5.6 
 

g = 2 arc tg (2h/d)  ≈ 4h/d = n 
 

n/2 = 2h/d = 2/d 
 

b) Para n/2 > 4h/d = 4/d o que limita a visibilidade é o raio (parâmetro) da concordância, sen-
do então a distância de visibilidade dada por d = √ (8Rh) = √ (8R) – ver Figura 5.7. 

d/2

h

n/2 n/2

n

R
 

Figura 5.7 
 

Como a equação da curva de concordância é y = x2/2R temos,  
 

h = d2/8R           d = √ (8Rh)      d = √ (8R)     (R = d2/8) 
 

c) Para 2/d ≤ n/2 ≤ 4/d os veículos estarão sobre os trainéis, na posição mais desfavorável 
simétricos em relação ao vértice, e a distância de visibilidade é dada por d = Rn/2 + 4h/n – 
ver Figura 5.8. 

h

=n/2 n/2

n

/2 R

A'

A B

B'E

S

h

 
Figura 5.8 

d

d/2

h h

n/2 n/2
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d/2 = ES + A’E = R tga/2 + h/tga = Rn/4+2h/n 

 
d = Rn/2+4h/n = Rn/2+4/n 

 
No caso a) não há quaisquer restrições à visibilidade e como tal, à manobra de ultrapassa-
gem. 
 
Nos casos b) e c) a marcação deve ser realizada de acordo com a figuras 5.9 e 5.10, respec-
tivamente, em que o ponto A (ou D) é o ponto em que a distância de visibilidade começa a 
ser inferior a 0.7 DVU e o ponto C (ou B) é o ponto onde volta a ser superior a 0.7 DVU. 
 

L

C

L

0.7 DVU0.4 DVU

D

0.4 DVU
0.7 DVU

B

1.0 1.0

1.01.0

 
Figura 5.9 – Sinalização de concordâncias convexas em função da ultrapassagem 

 

LL

1.0
D
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0.7 DVU
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Figura 5.10 – Sinalização de concordâncias convexas em função da ultrapassagem 
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ANEXO 1 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 



 



 1

ESPAÇAMENTOS HORIZONTAIS E VERTICAIS TIPO 
 

Velocidades

90 - 130 km/h
40 - 90 km/h

Quadro de orlas e raios de curvatura em função da velocidade

Ri

0.5H

1.5H

0.5H

0.5H

H

(cm)(cm)

2.5
5.0

5.0
7.5

Painéis laterais  

Orlas Raios interiores

H

0.5H

0.5H

H

h

0.5H

H

Ri

H

O

O

0.5H

min.0.10

0.5H

0.5H

0.5H

H

O

0.75H

(min)

H
0.5H

H
1.5H

H

Ri

0.5H

0.35H

H

0.5H

0.5H

0.25 a O.6H

H

1.5H

H

min.0.15

0.75H

O.25H

O.25H 0.5H1.5H

0.5H

O.25H
O.25H

H

O.25H

 



 2

ESPAÇAMENTOS HORIZONTAIS E VERTICAIS TIPO 
 

0.5H

H

0.35H

0.5H

H

0.5H

H

H

0.5H

H

H

0.5H

H

Ri

H

0.5H

0.5H

0.75H

0.5H

h

Ri

O

O

O

H

0.5H

H

mín 0.5H

mín 0.5H

mín 0.5H

H
0.5H

1.5H
O.25H

0.5H

1.25e4

2.5e4

0.5H

0.5H

0.5H

H

2.5e4

2.5e4 45°

O.6H

e4

1.5H

o

H

0.5H

H

1.25e4

2.5e4
O.25H
O.25H

O.25H

Painéis laterais  

0.5H 0.5H

 



 3

ESPAÇAMENTOS HORIZONTAIS E VERTICAIS TIPO 
 

O

H

Painéis laterais ou em pórtico 

Painéis em pórtico 

0.80H0.25H

Abreviatura

0.5H

0.25H

0.25H
0.5H

h

Ri

0.25H

0.25H

Sinal de pré-aviso em pórtico 

Sinal de pré-aviso simplificado

H h

1.5H

Ri
0.5H

0.5H

H

0.5H

0.5H

1.5H

H

0.5H45°

0.5H

a 60°

Ri

0.5H
O

0.5H

H

0.35H

0.5H

0.25H

0.5H

0.5H

H

H

H

0.5H
Ri

0.5H

O

comprimento da inscrição

 
 



 4

ESPAÇAMENTOS HORIZONTAIS E VERTICAIS TIPO 
 

H+5

1.75H 3.0H

Número de nó em pré-aviso simplificado

1.75H

Número de nó em pré-aviso gráfico e sinal de selecção em pórtico

H+5

O.15H

O.25H

O.25H

1.25H

O.15H

H+5

O.25H

O.25H

1.25H

O.15H

O.15H

2.5H 1.5H

2.5H

1.5H0.08H

Sinais "de código" Símbolos



 5

ESPAÇAMENTOS HORIZONTAIS E VERTICAIS TIPO 
 
 
 
 
 

Sinais de pré-aviso reduzido (dimensões em cm)

2.5

variável

variável

0.06H

0.1H
0.06H

variável

0.5H

Sinal de confirmação

1.5H

H

H

0.5H

Ri

0.5H

0.5H

0.5H

0.5H

2H

O

2.5

0.175H

0.35H
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ESPAÇAMENTOS HORIZONTAIS E VERTICAIS TIPO 
 

variável

5.0

0.5H
0.5H

0.5H

H h

H h

variável

5.0

0.5H
0.5H

0.5H

2.5

2.50.25H

1.5H

A

A

Sinais de identificação de localidade

Quadro das dimensões dos sinais de identificação de localidade

Velocidades
A(cm)

uma linha duas linhas ou uma linha

40 - 60 km/h
60 - 90 km/h

45.0 60.0
75.0 102.5

variável

0.5H

A

0.5H

0.5H
2.5

H h

5.0

hH

0.5H

s/símbolo c/símbolo

(dimensões em cm)
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SETAS 
 

90.0°

Tabela de dimensões para setas a utilizar nos sinais de indicação

34.5

Dimensões (cm)

Setas para painéis de indicação de âmbito urbano

90 km/h - 110 km/h
110 km/h - 130 km/h

60 km/h - 90 km/h
40 km/h - 60 km/h

21.0

Velocidades

29203333.56050
407060 23.540

2850

a3a2

2850

a1

42.5
42.5

2416.5

b3b2

2416.5
28

b1

28

1024151 56.
2417.520 12

17.5
12.5

12.5

e3e2

12.5
14

e1

14

Pormenor

8.5

e4

8.5

Setas para painéis de pré-sinalização em pórtico e laterais simplificados

Setas para painéis de pré-sinalização com esquema gráfico

variável

10.5

4.2

min.0.10

21.04.2

Setas para painéis laterais de
selecção (afectação de vias)

e4

va
riá

ve
l

45°

60°
a

e3

90°
e3

4.2

4.2
21

.0

min.0.15

10
.5

4.2

90°

e1

va
riá

ve
l

90°

e3

e3

em pórtico
Setas para painéis de selecção

45°

b3

40°

a3

25°

a2

variável

e2

b2

va
riá

ve
l

b1

e
30°

45°

a1

25°

e2

a2

variável
b2

45°

e3

min.0.15e3

e3/2

90°

R=3e3

e1

R=2e3

e3

b3

selecção (afectação de vias)
Setas para painéis laterais de

e pré-avisos reduzidos

variável

b1

40°

a1

variável

40°

e4

a3

variável

variável
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SINAIS DE DIRECÇÃO 
 

Ri

O

0.5H

1.5xO

1.5xO

3xO

0.75H

H

0.5H

H

0.75H

H

variável

90°

variável

A

5.0

H

0.5H 2.5

2.5

4.0

7.5

2.5

B

0.5H

5.0

H

H

0.5H

variável

Seta direccional em intersecções desniveladas

Setas direccionais em cruzamentos e entroncamentos

Para uma inscrição

Para duas inscrições

Quadro das dimensões das setas de direcção

A
Velocidades

40 - 60 km/h
60 - 90 km/h

B

54
75

33
45

Dimensões (cm)

14
20

Altura da letra 
maiúscula (H)

(cm)

7.5

4.0

2.5

H

H
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SINAIS DE INDICAÇÃO DE ÂMBITO URBANO 
 

154.0

0.175H 21.0

0.175H

21.0 0.175H

21.0 34.0h H

2.0

2.0

150.0

0.175H 0.175H21.0 21.0

0.175H

30.0
H

7.0

150.0

0.175H21.0
0.175H

21.0

5.0
21.0

21.0H h30.0

2.0

2.0

Sendo H máximo = 14       (dimensões em cm)

150.0

30.0

0.175H

21.0

21.0
0.175H

21.0

150.0

0.175H

21.00.175H 21.0

21.0

2.0

30.0H h

H h

2.0

21.0
0.175H

0.175H

0.175H

0.175H

0.175H

0.175H
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SINAIS DE NÚMERO E SENTIDO DAS VIAS DE TRÂNSITO E DE AFECTAÇÃO DE VIAS 
 

94
.0

i

Velocidades
(km/h)

Dimensões (cm)

Painel Seta Sinal

40 km/h-110 km/h

110 km/h-130 km/h

a b c d e g h i j l A B Diâmetro

Variavel 201.0 71.0 50.0 3.0 44.0

f

37.0 71.0 58.0 13.0 37.0

(graus)

45 170.0 105.0 40.0

( )

69.0Variavel 290.0 98.0 105.069.04.0 50.0 17.0105.0 72.0 235.0 147.045 80.0

94.0

H31d

Ø
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PRÉ-AVISOS SIMPLIFICADOS
A

E
IP

IC
 / 

E
N

 /  
E

R
 / 

E
M

E
S

TR
A

D
A

 O
N

D
E

 E
S

TÁ
 C

O
LO

C
A

D
O

 O
 S

IN
A

L

ESTRADA A QUE SE REFERE A SAÍDA

AE IP IC / EN / ER / EM

A identificação cromática da estrada é azul, seja qual
for a rede em que se integra, seja a AE concessiona-

A identificação cromática da estrada é vermelha

da ou não.

A identificação cromática da estrada é branca.

Acesso directo                  Acesso indirecto

Acesso directo                  Acesso indirecto Acesso directo                  Acesso indirecto

No caso de EM a identificação da estrada é amarela.

 



PRÉ-AVISOS GRÁFICOS EM PÓRTICO
A

E
IP

IC
 / 

EN
 / 

ER
 / 

EM

ES
TR

AD
A 

O
N

D
E 

E
ST

Á
 C

O
LO

C
A D

O
 O

 S
IN

AL

ESTRADA A QUE SE REFERE A SAÍDA

AE IP IC / EN / ER / EM

A identificação cromática da estrada é azul, seja qual
for a rede em que se integra, seja a AE concessiona-
da ou não.

A identificação cromática da estrada é vermelha A identificação cromática da estrada é branca.
No caso de EM a identificação da estrada é amarela.

 



PRÉ-AVISOS GRÁFICOS
A

E
IP

IC
 / 

EN
 /  

ER
 / 

E
M

ES
TR

AD
A

 O
N

D
E

 E
S

TÁ
 C

O
LO

C
AD

O
 O

 S
I N

AL

ESTRADA A QUE SE REFERE A SAÍDA

AE IP IC / EN / ER /EM

A identificação cromática da estrada é azul, seja qual
for a rede em que se integra, seja a AE concessiona-
da ou não.

A identificação cromática da estrada é vermelha A identificação cromática da estrada é branca.
No caso de EM a identificação da estrada é amarela.

 



SINAIS DE SELECÇÃO DE VIAS EM PÓRTICO
A

E
IP

IC
 / 

E
N

 /  
E

R
 / 

E M

E
S

TR
A

D
A

 O
N

D
E

 E
S

TÁ
 C

O
LO

C
A

D
O

 O
 S

IN
A

L

ESTRADA A QUE SE REFERE A SAÍDA

AE IP IC / EN / ER / EM

A identificação cromática da estrada é azul, seja qual
for a rede em que se integra, seja a AE concessiona-
da ou não.

A
ce

ss
o 

in
d i

re
ct

o 
   

 A
ce

ss
o 

d i
re

ct
o

A c
es

so
 in

d i
re

ct
o 

   
 A

ce
ss

o 
d i

re
ct

o

Ac
es

so
 in

di
r e

ct
o 

   
 A

ce
ss

o 
di

re
ct

o

A identificação cromática da estrada é vermelha A identificação cromática da estrada é branca.
No caso de EM a identificação da estrada é amarela.
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"SINAIS DE CÓDIGO"

90
°

>=0.50

I9

0.
80

0.70

A26 ou A27

>=0.50

1.
50

>=0.50

1.
50

SECÇÃO CORRENTE

Berma ou

= 90° e/ou       =

0.50

O7a 1.
20

0.30

0.50

1.
50

> =
2.

20>=0.50>=0.50

  (localidades, intersecções de nível

>=0.50

*

ou vias pedonais)

1.
50

D3A

>=0.50

>=
2.

20
*

ILHAS OU SEPARADORES MATERIALIZADOS

*

Berma ou

Berma ou

1

COLOCAÇÃO TRANSVERSAL E VERTICAL



L

Berma Berma

c

0.
20

BAIA DIRECCIONAL PONTOS DE DIVERGÊNCIA

>=0.50
Berma ou

0.
80

HECT.

O5a  L=1.90   c=1.50 min.

O5b  L=1.25   c=1.00 min.

80°

ÚNICO SINAL COLOCADO NO PAVIMENTO

>=0.50
Berma ou

0.
80

-q
ui

l.
1.

20
-m

iri
am

.

90
°

>0.50
Berma ou

0.
75

SINAIS DE APROXIMAÇÃO DE SAÍDA

04

MARCOS QUILOMÉTRICOS E MIRIAMÉTRICOSMARCOS HECTOMÉTRICOS

2

COLOCAÇÃO TRANSVERSAL E VERTICAL

SINAIS COMPLEMENTARES



sinais de 2 e 3 módulos

SINAIS DE INDICAÇÃO DE ÂMBITO URBANO
(E DE PRÉ-AVISO URBANO)

sinais de 4 a 6 módulos

>=
1.

50

COLOCAÇÃO TRANSVERSAL E VERTICAL

INTERSECÇÕES DE NÍVEL

>=0.50

>=
2.

20

2/3

0.
05

2/31/3

>=0.50

1/3

0.
10

>=0.50

NÓS

>=0.40Berma

SINAIS DE DIRECÇÃO

1.
50

>=0.40

SINAIS COMPLEMENTARES (CONT.)

BAIAS DIRECCIONAIS

>=
1.

50

3

>=
2.

20
> =

2.
20>=0.50 >=0.50



SOBRE A VIA (Pórtico ou semi-pórtico)

SINAIS DE GRANDES DIMENSÕES

LATERAL

Berma
>=0.40

1.
50

COLOCAÇÃO TRANSVERSAL E VERTICAL

4

1.60 1.60

>=
5.

50

2 .
20

>=0.50 SUPORTES DE SECÇÃO CIRCULAR

80°
80°

1/2 via 1/2 via 1/2 via 1/2 via

 



LBT(0.10) 1/1 LBTa(0.10) 2.5/1 LBT(0.10) 3/4

LBTg(0.12) 1.5/2

LBC(0.10)LBTa(0.10) 2.5/1LBT(0.10) 3/4

LB
Ta

(0
.1

0)
 2

.5
/1

LB
C

(0
.1

0 )
L B

C
(0

.1
0 )

LB
C

(0
.1

0)

LBC(0.10)

RAMO DE ROTUNDA EM ARRUAMENTO COM UMA VIA NA ENTRADA

ENTRONCAMENTO EM VIA DISTRIBUIDORA LOCAL 

5

COLOCAÇÃO LONGITUDINAL

LBTa(0.10) 2.5/1LBT(0.10) 3/4 LBC(0.10) LBC(0.10)

LBC(0.10)

LBC
(0.1 0)

LBTc(0.3) 0.4/0.3

 



 

 



RAMO DE ROTUNDA EM ESTRADA COM UMA VIA NA ENTRADA

RAMO DE ROTUNDA EM ESTRADA COM DUAS VIAS NA ENTRADA

50 a 100m

50 a 100m

7

COLOCAÇÃO LONGITUDINAL
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LISTA DOS DESTINOS PRINCIPAIS POR DISTRITO 

Distrito de Aveiro

NÍVEL 
OS 1 2 3 4

Aveiro Espinho Águeda Albergaria-a-Velha
Ílhavo Estarreja Anadia
Ovar Gafanha Arouca
S. J. Madeira Oliveira de Azeméis Castelo de Paiva
S. M. Feira V. Cambra Mealhada

Vagos Murtosa
Oliveira do Bairro
Sever do Vouga

Distrito de Beja

NÍVEL 
OS 1 2 3 4

Beja Moura Aljustrel Almodôvar
Ficalho Ferreira do Alentejo Alvito

Odemira Barrancos
Serpa Castro Verde

Cuba
Mértola
Ourique
Vidigueira

Distrito de Braga

NÍVEL 
OS 1 2 3 4

Braga Barcelos Pevidem Amares
Fafe Fafe V. N. Famalicão Cabeceiras de Basto
Guimarães Vizela Celorico de Basto

Esposende
Póvoa de Lanhoso
Terras de Bouro
V. Verde
Vieira do Minho

1 



Distrito de Bragança

NÍVEL 
OS 1 2 3 4

Bragança Miranda Alfândega da Fé
Quintanilha Mirandela Carrazeda

Portelo F. E. Cinta
Macedo de Cavaleiros
Mogadouro
Torre de Moncorvo
V. Flor
Vimioso
Vinhais

Distrito de Castelo Branco

NÍVEL 
OS 1 2 3 4

Castelo Branco Monfortinho Fundão Belmonte
Covilhã Sertã Idanha a Nova

Oleiros
Penamacor
Proença a Nova
Segura
V. Rei
V. V. Ródão

Distrito de Coimbra

NÍVEL 
OS 1 2 3 4

Coimbra Figueira da Foz Cantanhede Buarcos Arganil
Lousã Condeixa
Mira Góis
Soure Miranda do Corvo

Montemor o Velho
O. Hospital
Pampilhosa da Serra
Penacova
Penela
Tábua
V. N. Poiares

2 



Distrito de Évora

NÍVEL 
OS 1 2 3 4

Évora Estremoz Montemor-o-Novo Alandroal
Redondo Arraiolos
Reguengos de Monsaraz Borba
Vendas Novas Mora

Moura
Mourão
Portel
S. Leonardo
V. Viçosa
Viana do Alentejo

Distrito de Faro

NÍVEL 
OS 1 2 3 4

Faro Lagos Albufeira Alcoutim
Olhão Lagoa Aljezur
Portimão Loulé Castro Marim

Monchique Quarteira
Silves S. B. Alportel
Tavira V. Bispo

V. R. S. António

Distrito da Guarda

NÍVEL 
OS 1 2 3 4

Guarda Pinhel Aguiar da Beira
Vilar Formoso Almeida

Celorico da Beira
F. C. Rodrigo
Fornos de Algodres
Gouveia
Manteigas
Meda 
Sabugal
Seia
Trancoso
V. N. F. Côa

3 



Distrito de Leiria

NÍVEL 
OS 1 2 3 4

Leiria Caldas da Rainha Alcobaça Alvaiázere
Peniche Marinha Grande Batalha Ansião

Nazaré Bombarral
Pombal Castanheira de Pera

Figueiró dos Vinhos
Óbidos
Pedrógão Grande
Porto de Mós

Distrito de Lisboa

NÍVEL 
OS 1 2 3 4

Lisboa Cascais Algés Alenquer Arruda dos Vinhos
Alverca Algueirão Azambuja
Amadora Alhandra Cadaval
Loures Carregado Sobral M. Agraço
Moscavide Lourinhã
Sintra Mafra
Torres Vedras Odivelas
V. F. Xira Oeiras

Queluz
Sacavém

Distrito de Portalegre

NÍVEL 
OS 1 2 3 4

Elvas Campo Maior Alter do Chão
Portalegre Ponte de Sôr Arronches

Avis
Caia
Castelo de Vide
Crato
Fronteira
Galegos
Gavião
Marvão
Monforte
Nisa
Sousel

4 



Distrito do Porto

NÍVEL 
OS 1 2 3 4

Porto Felgueiras Gondomar Amarante Baião
Leixões Penafiel Maia Ermesinde
Matosinhos Póvoa de Varzim Marco de Canavezes Lousada
V. N. Gaia V. Conde Rio Tinto Paços de Ferreira
Valongo S. Tirso Paredes

Distrito de Santarém

NÍVEL 
OS 1 2 3 4

Abrantes Almeirim Alpiarça Alcanena
Santarém Entroncamento Benavente Chamusca

Tomar Cartaxo Constância
Coruche Ferreira do Zêzere
Fátima Golegã
Rio Maior Mação
Salvaterra de Magos Ourém
Torres Novas Sardoal

V. N. Barquinha

Distrito de Setúbal

NÍVEL 
OS 1 2 3 4

Setúbal Almada Barreiro Alcácer do Sal Alcochete
Sines Montijo Grândola Moita

Santiago do Cacém Marateca
Sesimbra Palmela

Seixal

Distrito de Viana do Castelo

NÍVEL 
OS 1 2 3 4

V. Castelo Lindoso Ponte de Lima Arcos de Valdevez
Valença Caminha

Melgaço
Monção
Paredes de Coura
Ponte da Barca
S. Gregório
V. N. Cerveira

5 



Distrito de Vila Real

NÍVEL 
OS 1 2 3 4

V. Real Chaves Peso da Régua Alijó
V. V. Raia Boticas

Mesão Frio
Mondim de Basto
Montalegre
Murça
R. Pena
S. M. Penaguião
Sabrosa
V. P. Aguiar
Valpaços

Distrito de Viseu

NÍVEL 
OS 1 2 3 4

Viseu Lamego Tondela Armamar
Carregal do Sal
Castro Daire
Cinfães
Mangualde
Moimenta
Mortágua
Nelas
Oliveira de Frades
Penalva do Castelo
Penedono
Resende
S. Comba Dão
S. J. Pesqueira
S. Pedro do Sul
Sátão
Sernancelhe
Tabuaço
Tarouca
V. N. Paiva
Vouzela

6 



LISTA DOS DESTINOS PRINCIPAIS DE ESCRITA MUITO LONGA
ABREVIATURAS

Distrito Centro Urbano Abreviatura

Águeda -----
Albergaria-a-Velha Albergaria
Anadia -----
Arouca -----
Aveiro -----
Castelo de Paiva C.lo Paiva
Espinho -----
Estarreja -----
Gafanha -----

Aveiro Ílhavo -----
 Mealhada -----
 Murtosa -----
 Oliveira de Azeméis Ol. Azeméis

Oliveira do Bairro Ol. Bairro
Ovar -----
São João da Madeira S. J.ão Madeira
Santa Maria da Feira Feira
Sever do Vouga S.ver Vouga
Vale de Cambra V.le Cambra
Vagos -----

Aljustrel -----
Almodôvar -----
Alvito -----
Barrancos -----
Beja -----
Castro Verde C. Verde

Beja Cuba -----
 Ferreira do Alentejo Ferreira
 Vila Verde de Ficalho Ficalho

Mértola -----
Moura -----
Odemira -----
Ourique -----
Serpa -----
Vidigueira -----

Amares -----
Barcelos -----
Braga -----
Cabeceiras de Basto Cabeceiras
Celorico de Basto Celorico
Esposende -----

Braga Fafe -----
 Guimarães -----
 Póvoa de Lanhoso P. Lanhoso
 Pevidem -----

Terras de Bouro T. Bouro
Vila Nova de Famalicão V. N.va Famalicão
Vila Verde V. Verde
Vieira do Minho Vieira Minho 
Vizela -----

1



LISTA DOS DESTINOS PRINCIPAIS DE ESCRITA MUITO LONGA
ABREVIATURAS

Distrito Centro Urbano Abreviatura

Alfândega da Fé Alfândega Fé
Bragança -----
Carrazeda de Ansiães Carrazeda de Ansiães
Freixo de Espada à Cinta Freixo Esp. Cinta
Macedo de Cavaleiros M.do Cavaleiros

Macedo de Cavaleiros
Miranda do Douro Miranda Douro

Bragança Mirandela -----
 Mogadouro -----
 Portelo -----
 Quintanilha -----

Torre de Moncorvo T.re Moncorco
Vila Flor V. Flor
Vimioso -----
Vinhais -----

Belmonte -----
Castelo Branco C.lo Branco
Covilhã -----
Fundão -----
Idanha-a-Nova Idanha N.va

Castelo Monfortinho -----
Branco Oleiros -----

 Penamacor -----
Proença-a-Nova Proença N.va

Segura -----
Sertã -----
Vila de Rei V. Rei
Vila Velha de Ródão V. V.lha Rodão

Arganil -----
Buarcos -----
Cantanhede -----
Coimbra -----
Condeixa-a-Nova Condeixa N.va

Figueira da Foz Fig.ra Foz
Góis -----
Lousã -----

Coimbra Mira -----
 Miranda do Corvo Miranda C.vo

Montemor-o-Velho Montemor V.lho

Oliveira do Hospital Ol. Hospital
Pampilhosa da Serra Pampilhosa S.ra

Penacova -----
Penela -----
Soure -----
Tábua -----
Vila Nova de Poiares V. N.va Poiares

2



LISTA DOS DESTINOS PRINCIPAIS DE ESCRITA MUITO LONGA
ABREVIATURAS

Distrito Centro Urbano Abreviatura

Alandroal -----
Arraiolos -----
Borba -----
Estremoz -----
Évora -----
Montemor-o-Novo Montemor
Mora -----

Évora Moura -----
 Mourão -----

Portel -----
Redondo -----
Reguengos de Monsaraz Reguengos
São Leonardo S. Leonardo
Vila Viçosa V. Viçosa 
Vendas Novas Vendas Novas
Viana do Alentejo Viana

Albufeira -----
Alcoutim -----
Aljezur -----
Castro Marim Castro Marim
Faro -----
Lagoa -----
Lagos -----

Faro Loulé -----
 Monchique -----
 Olhão -----

Portimão -----
Quarteira -----
São Brás de Alportel S. Brás Alportel
Silves -----
Tavira -----
Vila do Bispo V. Bispo
Vila Real de Santo António Vila Real S.to António

Aguiar da Beira Ag.ar Beira
Almeida -----
Celorico da Beira Celorico
Figueira de Castelo Rodrigo Fig.ra C.lo Rodrigo
Fornos de Algodres F. Algodres
Gouveia -----

Guarda Guarda -----
 Manteigas -----
 Meda -----

Pinhel -----
Sabugal -----
Seia -----
Trancoso -----
Vila Nova de Foz Côa V. N.va Foz Côa
Vilar Formoso V.lar Formoso

3



LISTA DOS DESTINOS PRINCIPAIS DE ESCRITA MUITO LONGA
ABREVIATURAS

Distrito Centro Urbano Abreviatura

Alcobaça -----
Alvaiázere -----
Ansião -----
Batalha -----
Bombarral -----
Castanheira de Pêra Cast.a Pêra
Caldas da Rainha Caldas R.nha

Leiria Figueiró dos Vinhos Fig.ó dos Vinhos
 Leiria -----
 Marinha Grande M.nha Grande

Nazaré -----
Óbidos -----
Pedrógão Grande Pedrogão
Peniche -----
Pombal -----
Porto de Mós -----

Alenquer -----
Algés -----
Algueirão -----
Alhandra -----
Alverca -----
Amadora -----
Arruda dos Vinhos Arruda
Azambuja -----
Cadaval -----
Carregado -----
Cascais -----

Lisboa Lisboa -----
 Loures -----
 Lourinhã -----

Mafra -----
Moscavide -----
Odivelas -----
Oeiras -----
Queluz -----
Sacavém -----
Sintra -----
Sobral de Monte Agraço S. M. Agraço

Sobral M.te Agraço
Torres Vedras T.res Vedras
Vila Franca de Xira V. Franca

4



LISTA DOS DESTINOS PRINCIPAIS DE ESCRITA MUITO LONGA
ABREVIATURAS

Distrito Centro Urbano Abreviatura

Alter do Chão Alter
Arronches -----
Avis -----
Campo Maior C.po Maior
Castelo de Vide C.lo Vide
Crato -----
Elvas -----

Portalegre Fronteira -----
 Galegos -----

Gavião -----
Marvão -----
Monforte -----
Nisa -----
Ponte de Sôr P.te Sôr
Portalegre -----
Sousel -----

Amarante -----
Baião -----
Ermesinde -----
Felgueiras -----
Gondomar -----
Leixões -----
Lousada -----
Maia -----
Marco de Canavezes Marco C.vez

Porto Matosinhos -----
 Paços de Ferreira P. ços Ferreira
 Paredes -----

Penafiel -----
Póvoa de Varzim Póvoa de Varzim

P. Varzim
Póvoa

Porto -----
Rio Tinto -----
Santo Tirso St.o Tirso
Vila do Conde V. Conde
Vila Nova de Gaia Gaia
Valongo -----

5



LISTA DOS DESTINOS PRINCIPAIS DE ESCRITA MUITO LONGA
ABREVIATURAS

Distrito Centro Urbano Abreviatura

Abrantes -----
Alcanena -----
Almeirim -----
Alpiarça -----
Benavente -----
Cartaxo -----
Chamusca -----
Constância -----
Coruche -----
Entroncamento Entronc.to

Santarém Ferreira do Zêzere F.ra Zêzere
 Fátima -----

Golegã -----
Mação -----
Ourém -----
Rio Maior -----
Salvaterra de Magos Salvaterra
Santarém -----
Sardoal -----
Tomar -----
Torres Novas T.res Novas
Vila Nova da Barquinha V. N.va Barquinha

Alcácer do Sal Alcácer
Alcochete -----
Almada -----
Barreiro -----
Grândola -----
Marateca -----

Setúbal Moita -----
 Montijo -----
 Palmela -----

Santiago do Cacém Santiago 
Seixal -----
Sesimbra -----
Setúbal -----
Sines -----

Arcos de Valdevez A.cos Valdevez
Caminha -----
Lindoso -----
Melgaço -----

Viana do Monção -----
Castelo Paredes de Coura P.des Coura

 Ponte da Barca P.te Barca
 Ponte de Lima P.te Lima
 São Gregório S. Gregório
 Viana do Castelo Viana C.lo

Vila Nova de Cerveira V. N.va Cerveira
Valença -----

6



LISTA DOS DESTINOS PRINCIPAIS DE ESCRITA MUITO LONGA
ABREVIATURAS

Distrito Centro Urbano Abreviatura

Alijó -----
Boticas -----
Chaves -----
Mesão Frio -----
Mondim de Basto Mondim

Mondim de Basto
Montalegre -----

Vila Real Murça -----
 Peso da Régua Régua

Ribeira de Pena Rib.ra Pena
Santa Marta de Penaguião S.ta M.ta Penaguião
Sabrosa -----
Vila Pouca de Aguiar V. Pouca
Vila Real V. Real
Vila Verde da Raia V. Verde Raia
Valpaços -----

Armamar -----
Carregal do Sal Carregal Sal
Castro Daire C.tro Daire
Cinfães -----
Lamego -----
Mangualde -----
Moimenta da Beira Moi.ta Beira
Mortágua -----
Nelas -----
Oliveira de Frades Ol. Frades
Penalva do Castelo Penalva C.lo

Viseu Penedono -----
 Resende -----
 Santa Comba Dão S.ta C. Dão

São João da Pesqueira S. J.ão Pesqueira
São Pedro do Sul S. P.dro Sul
Sátão -----
Sernancelhe -----
Tabuaço -----
Tarouca -----
Tondela -----
Vila Nova de Paiva V. N.va Paiva
Viseu -----
Vouzela -----

7
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FLUXOGRAMA 1 – DESTINOS SOBRE O ITINERÁRIO  

 
Âmbito da aplicação: Sinais de Pré-sinalização (PAG) 
                                     Sinais de Selecção de vias (PS ou SSL) 

           Sinais de Direcção (SD ou S) 
 
 
Notas: 

• Para efeito de utilização deste fluxograma consideram-se os IP e IC do 
mesmo nível hierárquico. 

• Quando em IC ou IP, não são considerados os DP de nível 4, a menos que 
expressamente mencionados.  

 
 

FLUXOGRAMA 2 – DESTINOS FORA DO ITINERÁRIO  

 
Âmbito da aplicação: Sinais de Pré-sinalização (PAS, PAG) 
                                     Sinais de Selecção de vias (PS ou SSL) 
                                      
 
 

FLUXOGRAMA 3 – DESTINOS SOBRE O ITINERÁRIO  

 
Âmbito da aplicação: Sinais de confirmação (SC) 
 
Notas: 

• Quando em IP ou IC, não considerar os DP de nível 4.  
• Para efeitos de utilização deste fluxograma consideram-se  os IP e IC do 

mesmo nível hierárquico. 
 
 
 
DEFINIÇÕES  

 
 
DPOS servido pela estrada – a menos de 20 km da estrada servida directamente por 
um nó. 
 
DP servido pela estrada – a menos de 15 km da estrada, servida directamente por um 
nó. 
 
DPOS demasiado longe do ponto considerado – d > = 200 km 
 
DP1 demasiado longe do ponto considerado – d > = 100 km 
 
Destinos sobre o itinerário – Destinos principais servidos pela estrada (a menos de 15 
km no caso de destinos principais, ou de 20 km no caso de Destinos Principais de 
Ordem Superior). Estas distâncias são apenas um valor experimental. Poderão ter que 
vir a ser ajustadas. 
 
Destinos fora do itinerário -  Os restantes destinos não abrangidos pelas distâncias 
referidas. 
 



    

Fluxograma 1 – Destinos sobre o itinerário 

   
 

 

 
Existem 
DPOS 
servidos pela 
estrada? 

 Longe 

Não 

Existem DP 
servidos 
pela 
estrada? 

Sim

Já foram 
escolhidos 
dois 
destinos? 

Não 

Existem DP  na 
estrada de nível 
igual ou 
superior mais 
próxima?

Foi 
escolhido 
algum 
destino? 

Sim Sim Seleccione os de 
nível mais elevado e 
escolha o mais 
próximo. 

Não

Seleccione os de nível mais elevado 
e escolha os mais próximos, de um e 
outro lados na hipótese de cruza-
mento (entroncamento T), com a es-
trada em questão. 

Já foi 
escolhido 
um  DR? 

Não

  Longe Sim

ITINERÁRIO  

O destino 
escolhido é 
fronteira?  

Não Sim

Não

Foi 
escolhido 
algum 
destino?  

Não 

Sim 

Não

Existem 
destinos do 
mesmo nível? 

Reordene-os por ordem 
decrescente de distância 

Sim 

Seleccione os destinos de nível mais 
elevado da saída seguinte à que está a 
sinalizar e escolha o mais próximo, se e 
só se o itinerário não tiver intersecções 
de nível [DS1.1(N+1)]. 

Não

   Pare 

Só para itinerários exclusivamente com nós desnivelados. 
 Se certo destino for repetido é anulado 

Seleccione os de 
nível mais elevado 
e escolha o mais 
próximo. 

Associe-lhe 
o DR 
ESPANHA.

Escolha um DR e/ou centro 
urbano mais próximo e mais 
importante (eventualmente DP 
de nível 4 em IP ou IC). 

  Destinos 
DI1, DI2, 
DS1.1(N+1) 

Escolha o mais 
próximo. 

Sim 

Sim

 
O destino 
está longe? 
(D > 100 km) 

Já foi 
escolhido 
um DR? 

Sim

Elimine o destino 
escolhido  

Sim Substitua 
por um DR 

Não 
Não 



    

Fluxograma 2 – Destinos fora do itinerário 
 
 
 

 
  SAÍDA 

Ramo 
servindo 
direcções 
opostas? 

Não 

Aplique o Fluxograma 
1 para ambas as direc-
ções, à estrada com 
que se cruza.

Aplique o Fluxograma 1 
à estrada com que se 
cruza (somente para o 
sentido de saída). 

Separe os destinos obtidos 
em dois grupos segundo a 
direcção (Grupos E e D – 
EJ e DJ). 

Destinos D1, D2 e D3 de 
saída para a direita 
Destinos E1, E2 e E3 de 
saída para a esquerda 

nE1>=nD1 
    (nível) 

Sim nE1=nD1 
(nível) 

Não

   DS1.J = DJ 
   DS2.J = EJ, 
para J = 1 a 3 

DS1.J = DIJ, 
para J=1 a 2 

dE1>dD1 
(distância) 

Sim

Sim

Não 

  Destinos 
DS1.1 a DS1.3 
DS2.1 a DS2.3 

   Parar 

      Não

                    Atribuição dos destinos e sua  reordenação
 DI1, DI2 e DS1. 1(N+1) - Destinos obtidos 
no Fluxograma 1 

   DS1.J = EJ 
   DS2.J = DJ, 
para J = 1 a 3 

Intersecção 
de nível? 

Sim

      Não

   DS1.J = DJ 
   DS2.J = EJ, 
para J = 1 a 2 

Sim

Intersecção 
de nível? 

Sim 

DS1.3 = 
= DS1.1(N+1) 

Não



    

Fluxograma 3 – Destinos sobre o itinerário 

CONFIRMAÇÃO

Existe algum 
DPOS servido 
pela estrada? 

Escolha o mais 
próximo. 

Não 

Existem DP 
servidos pela 
estrada?  

Sim

Sim 

Seleccione os de nível 
mais elevado e escolha o 
mais próximo. 

Não 

Existe algum DP 
na estrada mais 
próxima, de nível 
igual ou superior? 

Seleccione os de nível mais 
elevado e escolha os mais 
próximos de um e outro lados na 
hipótese de cruzamento com a 
estrada em questão. 

Sim 

Não 

Escolha o centro urbano 
mais próximo e mais 
importante (Destino de 
nível 4 em IP ou IC). 

Não

N.º de 
destinos = 1  

Sim  

Não Ordene os destinos por 
ordem crescente de 
distância. 

Sim 

Destinos 
DCJ 

     Pare 

N.º de 
destinos = 4  



    

 

Rotina  
 
 
 
 

 LONGE

Está demasiado 
longe ou existe 
percurso mais 
curto?

Substitua por 
destino regional 
(DR). 

Sim 

Não

Voltar 

LONGE 
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PAS PAG PS SD SC

DS1.1
DS1.2
DS1.3

DSTC1
(DSTC2)

DI1
DI2

DS1.1(N+1)

DS1.1
DS1.2

DS1.1
DS1.2

(DSTC2)
DSTC1

*

* Se não houver T2 correspondente.

O  DS1.3  só aparece se a estrada 
intersectada não tiver intersecções
de nível.

Ramo servindo uma
única direcção

NÓ  N RAMO DE NÓ SERVINDO UMA ÚNICA DIRECÇÃO

ESQUEMA 1

DSTC1
(DSTC2)

Máximo 6 Destinos e 4 setas

T2

(   )

cação do Fluxograma 2DS1.3
Destinos obtidos pela apli-

DS1.1
DS1.2

de três por direcção.

Destinos de Saída Turístico-Culturais.
Duas indicações no máximo a  somar às
do sistema informativo, com um máximo

DSTC

T2

Máximo 6 Destinos

DS1.3

DS1.1

DS1.2

DS1.3

2 setas se os destinos não esti-
verem sobre  a mesma  estrada**

**

Destinos  obtidos  pela
aplicação do Fluxogra-
grama 3.

DC2
DC1

Máximo 6 Destinos

DS1.1 (N+1)

DI1
DI2

DS1.2
DS1.1

Destinos obtidos pela apli-
cação do Fluxograma 1

DI1

DS1.1(N+1)
DI2

DS1.3
DS1.2
DS1.1

o  PAG  terá,  no geral,  4  inscrições.
O  DI1 não aparece sempre, pelo que

Máximo 6 Destinos

NÓ  N



ESQUEMA 2

PAS PAG PST2T2

(   )

SD SC
DSTC2

DS1.1
DS1.2

(DS1.3)
DS2.1
DS2.2

(DS2.3) DSTC1
(DSTC2)

DS2.2
DS2.1
DS1.2
DS1.1

DI1
DI2
DS1.1(N+1)

DS1.1
DS2.1

DS1.1
DS1.2

DS2.1
DS2.2

DSTC Destinos de Saída Turístico-Culturais.
Duas indicações no máximo a  somar às
do sistema informativo, com um máximo
de três por direcção.

Máximo 6 Destinos

Máximo 6 Destinos

Máximo 6 Destinos e 4 setas

Destinos obtidos pela apli-
cação do Fluxograma 2

Ramo servindo
direcções opostas

DS2.3
DS2.2
DS2.1

DS1.3
DS1.2
DS1.1

O  DI1 não aparece sempre, pelo que
o  PAG  terá,  no geral,  4  inscrições.

RAMO DE NÓ SERVINDO DIRECÇÕES OPOSTAS

*

a estrada intersectada não tiver in-
Os DS1.3 e DS2.3 só aparecem se

Se não houver T2 correspondente.

tersecções de nível.

*

Máximo 6 Destinos

DSTC1

DSTC2
Destinos  obtidos  pela
aplicação do Fluxogra-
grama 3.

DC2
DC1

DS1.1(N+1)

DI1
DI2

cação do Fluxograma 1
Destinos obtidos pela apli-

DI2
DS1.1 (N+1) DS2.1

DS1.1
DI1

** rem na mesma  direcção.
1 seta se os destinos  estive-

**

NÓ  N



PAG PS2PAST2 SD2 SCSD1PS1

DS2.1
DS2.2
DS2.3

DS1.3
DS1.2
DS1.1

DS1.1
DS1.2
DS1.3

DS2.1
DS2.2
DS2.3

DS1.3
DS1.2
DS1.1

DS2.1
DS2.2
DS2.3

DS1.1
DS1.2

DS2.1
DS2.2

DSTC

DS1.1
DS1.2

DS2.2
DS2.1

DI1
DI2

DS1.1 (N+1)

DS1.1
DS1.2

RAMOS SEGUIDOS DO MESMO NÓ

ESQUEMA 3

Máximo 6 Destinos e 4 setas

DS1.2
DS1.1

DS2.2
DS2.1

DS1.1 (N+1)
DI2
DI1

DS2.2
DS2.1

2 setas se os destinos não esti-
verem sobre  a mesma  estrada
(ver exemplo Esquema 1)

***

******

Destinos  obtidos  pela
aplicação do Fluxogra-
grama 3.

DC2
DC1

DSTC

DS1.3

DSTC

DS2.3

Máximo 6 Destinos e 4 setas

DS2.2
DS2.1

DI2
DS1.1 (N+1)

DI1

cação do Fluxograma 2
Destinos obtidos pela apli-

de três por direcção.

Destinos de Saída Turístico-Culturais.
Duas indicações no máximo a  somar às
do sistema informativo, com um máximo

DSTC
Destinos obtidos pela apli-
cação do Fluxograma 1

DI1

DS1.1(N+1)
DI2

Máximo 6 Destinos

Os DS1.3 e DS2.3 só aparecem se

Se não houver T2 correspondente.

a estrada intersectada não tiver in-
tersecções de nível.

*

**

**

**

tino de nível mais elevado ou o mais próximo.

Máximo  6  Destinos.  O DI1 não aparece sempre.
Havendo DI1,  reter-se-á de entre os DSi.2 o des-**

* sse no PAG

sse no PAG

sse no PAG

NÓ  N



PAG SCS1

DS1.2
DS1.1

ESQUEMA 4
INTERSECÇÃO DE NÍVEL

Destinos  obtidos  pela
aplicação do Fluxogra-
grama 3.

DC2
DC1

T2

Máximo 6 Destinos

**

Destinos obtidos pela apli-
cação do Fluxograma 1DI2

DI1

do sistema informativo, com um máximo
de três por direcção.

Destinos de Saída Turístico-Culturais.
Duas indicações no máximo a  somar às

DSTCDestinos obtidos pela apli-
cação do Fluxograma 2

DS2.1
DS2.2

DS1.2
DS1.1

DSTC

verem sobre  a mesma  estrada
2 setas se os destinos não esti-

Máximo 6 Destinos e 4 setas

**
DS1.1
DS1.2DS2.2

DS2.1

DI1
DI2

DS1.2
DS1.1

DI2
DI1

DS2.1
DS2.2 DS1.2

DS1.1

DI2
DI1

Caso representado Entroncamento Rotunda

S2

DS2.2** DS2.1
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NORMA DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 
 

E APLICAÇÃO DA SIMBOLOGIA DE INFORMAÇÃO NA SINALIZAÇÃO  
 

RODOVIÁRIA 
 

DOCUMENTO DE APOIO À APLICAÇÃO DO D.R. 22A - 98 
 
 
 
 
 
PREÂMBULO 
 
 
A primeira versão deste documento normativo data de Outubro de 1995. Surgiu na 

sequência da aprovação das Disposições Normativas Preliminares de Sinalização      

Turístico - Cultural e do Despacho Normativo n.º 670/94, de 31.08.94, do Ministério do 

Comércio e  Turismo,  como documento guia para  a apreciação  de  Planos de  

Sinalização Turística elaborados neste âmbito. 

O desenvolvimento de projectos na área da sinalização turístico - cultural, o  

aprofundamento do trabalho nesta área - em paralelo com a elaboração das Normas 

de Sinalização Vertical e com a proposta de revisão dos artigos 2º a 5º do 

Regulamento do Código da Estrada que se lhes encontrava associada - conduziram a 

uma primeira revisão editada em Junho de 1996, já como Disposições Normativas. 

A elaboração, em Janeiro do corrente ano, de um documento sobre os Itinerários 

Turísticos e a sua sinalização rodoviária e a inclusão de todas as propostas 

elaboradas pela JAE neste âmbito no Regulamento de Sinalização do Trânsito, 

fundamentam a publicação da presente Norma em cuja elaboração a Junta teve a 

colaboração do Grupo de Trabalho de Sinalização Turística constituído por 

representantes da DGViação, DGTurismo e IPPAR. 

Almada, Dezembro de 1998 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
A sinalização turística abrange os sinais turístico-culturais cobertos pelo Regulamento de 

Sinalização do Trânsito (D.R. n.º 22-A/98, de 1 de Outubro) bem como a informação sobre 

locais ou serviços de interesse veiculada por sinalização de informação e ou do sistema 

informativo nas intersecções interessadas (*), nomeadamente para assegurar a continuidade 

das informações transmitidas por alguns daqueles sinais. 

  

Como complemento a esta sinalização poderá ainda ser considerada a instalação de painéis 

informativos de carácter regional, distrital, concelhio ou outro, nas áreas de serviço, de repouso 

ou nos parques simples da rede nacional. Estes painéis são integrados em áreas de informação 

arquitectonicamente estudadas e enquadradas, devendo ser submetidos a aprovação formal 

prévia da Direcção-Geral do Turismo. 

 
Para efeitos de aplicação deste documento consideram-se as estradas regionais (ER) como 

estradas nacionais (EN). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
* Sinais do Sistema Informativo de uma intersecção: conjunto de sinais de pré-sinalização, selecção, direcção e 
confirmação de uma intersecção de nível ou desnivelada, conforme descrito na Norma de Sinalização Vertical de 
Orientação da JAE. 
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2. SINALIZAÇÃO  TURÍSTICO-CULTURAL 
 
 
De acordo com o Regulamento de Sinalização do Trânsito (R.S.T.) os sinais turístico-culturais 

são os seguintes:  

 
2.1 - Sinal T1 - Região  
 
i.  Este sinal indica a entrada numa região e os valores patrimoniais e paisagísticos da mesma, 

podendo conter, no máximo, três pictogramas ilustrativos daqueles valores e a designação da 

região. 

 
 
 
 

T1 - Região - exemplos 
 
 
 
 
ii. Estes sinais devem ser utilizados para assinalar regiões que se destacam pelos seus valores 

patrimoniais e, ou, paisagísticos.  

 

Estão excluídos deste âmbito painéis de identificação de freguesia, de concelho, de distrito, de 

regiões de turismo ou de quaisquer outras (vinícolas, etc.), através dos seus produtos ou 

serviços característicos, apelando-se à definição da região pelos seus valores patrimoniais e, 

preferencialmente, paisagísticos, facilmente reconhecíveis pelo utente na região atravessada. 

 
 
iii. O dimensionamento dos sinais T1 obedece a critérios estéticos e de legibilidade, sendo 

como tal função da sua implantação. O(s) pictograma(s) ilustrativo(s) e a inscrição são a 

branco, ou tons de castanho, sobre fundo castanho ou branco. O sinal deve ter uma única 

designação identificadora da região. 
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iv. Estes sinais podem ser utilizados em qualquer estrada da rede nacional, devendo ser 

colocados nas entradas naturais da região. 

 

A implantação destes sinais deve preferencialmente permitir a sua leitura ao longo de uma 

extensão de estrada tão ampla quanto possível, não ficando, assim, subordinada às regras de 

implantação de painéis laterais, admitindo-se, contudo e como caso limite, este tipo de 

implantação. 

 
 
2.2 - Sinal T2 - Património 
 
i. Este sinal indica um local, imóvel ou conjunto de imóveis relevantes sob o ponto de vista 

cultural. 

 

 
 

T2 - Património - exemplos 
 
 
 
 

ii. Estes sinais assinalam motivos de relevância cultural, histórico-patrimonial e ou paisagística, 

de acordo com a seguinte classificação hierárquica: 
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1.º  Conjuntos monumentais, cidades-museu; 

2.º Conjuntos de interesse patrimonial e paisagístico, conjuntos de interesse 

histórico-patrimonial; 

3.º  Monumentos e sítios arqueológicos; 

4.º  Igrejas, palácios e castelos. 

 
Devem ser assinalados  os motivos que apresentem, pelo seu valor histórico e patrimonial, um 

interesse inquestionável de visita, além de adequadas condições de preservação, sendo 

importante nesta vertente a qualidade urbana ou paisagística da envolvente,  e ainda 

acessibilidade adequada ao tipo de visita proporcionado. 

 

 
iii. O sinal T2 - Património contém uma imagem característica do local a indicar, tratada 

graficamente - pictograma -, e uma inscrição, sucinta e esclarecedora, incluindo, quando for o 

caso, a localidade onde se insere, a branco sobre fundo castanho. No caso de Património 

Mundial acrescerão o símbolo e designação correspondente (logotipo), também a branco, de 

acordo com o pormenor seguinte. 

 
 

 
(dimensões em cm) 

 
 
 
Em caso algum podem ser utilizados os símbolos da simbologia de informação como 

pictograma nestes sinais. 

 
As dimensões dos sinais de Património são de acordo com o quadro seguinte: 
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T2 - Património - dimensionamento 
 
 
 
 

iv. Estes sinais só podem ser utilizados nos itinerários principais e nos itinerários 

complementares, devendo ser colocados a montante dos sinais de pré-sinalização. Não devem 

ser colocados mais de dois sinais, por sentido de trânsito,  em cada intersecção. 

 

As indicações dizem respeito a locais situados até 25 km da intersecção considerada, 

independentemente do número de estradas a percorrer. No caso de património nacional 

classificado pela UNESCO como Património Mundial, a distância a considerar é de 50 km.  

 
A título meramente informativo, os monumentos, conjuntos e locais de interesse do território do 

Continente incluídos na Lista do Património Mundial da UNESCO são, nesta data, os seguintes: 

 
• Convento de Cristo em Tomar; 

• Mosteiro da Batalha; 

• Mosteiro dos Jerónimos; 

• Torre de Belém; 
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• Centro Histórico de Évora; 

• Mosteiro de Alcobaça; 

• Paisagem Cultural de Sintra; 

• Centro Histórico do Porto; 

• Parque Arqueológico do Vale do Côa. 

 
Sempre que exista a possibilidade de escolha de mais de duas indicações, são preferidas as de 

nível hierárquico mais elevado e, dentro do mesmo nível, as que se referem a locais mais 

próximos. Quando um dos locais é Património Mundial é incluído, independentemente de ser ou 

não o mais próximo. 

 
De modo a assegurar a continuidade na informação, os destinos associados às indicações dos 

sinais T2 são repetidos nos sinais do sistema informativo de todas as intersecções ao longo do 

percurso, de acordo com os critérios definidos nesta Norma, conforme se trate de IP e IC ou 

das restantes estradas. 

 
Em IP e IC são colocados um ou dois sinais T2 antecedendo em 500 m os sinais do sistema 

informativo, e um ou dois destinos (no máximo) a somar aos daquele sistema nos sinais de 

direcção, com um máximo de 4 setas por direcção incluindo as do sistema informativo base. 

 
Ao destino considerado é sempre associado o símbolo adequado da simbologia de informação 

(Indicações geográfico-ecológicas e culturais - Anexo), sendo o fundo da seta de direcção na 

cor correspondente à da estrada (azul em AE, verde em IP e branco em IC) se o mesmo se 

incluir na lista de destinos principais, e de cor castanha no caso contrário. 

 
 

IP e IC 
 
Intersecção desnivelada 
 

 

PAS PAG

PS

SD

T2

(T2)
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Intersecção de nível 

 
 
 

      T2 - Património - implantação 
 
 
 
 

2.3 - Sinal T3 - Património natural 
 
 
 
i. Este sinal indica acidentes geográficos – rios, lagos e serras – de interesse relevante, bem 

como parques naturais ou nacionais. 

 
  

 T3 - Património natural - exemplo 
 
 
 
 

ii. O sinal T3 aplica-se no caso de travessia dos acidentes geográficos acima referidos e de 

parques naturais ou nacionais,  para assinalar o início daquela travessia. 

 

S

T2 PAG
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iii. Estes painéis são de fundo castanho e contêm, além do símbolo adequado, a designação do 

elemento atravessado. O seu dimensionamento realiza-se de acordo com a Norma de 

Sinalização Vertical de Orientação da JAE, conforme se exemplifica. 

 

 
(dimensões em cm) 

 
 
 
2.4 - Sinais T4 e T5 - Itinerários Turísticos - Circuitos e Rotas 
 
 
Os sinais T4 e T5 permitem a sinalização de itinerários turísticos, entendidos estes como 

percursos que passam por um certo número de locais de interesse turístico abertos ao público e 

seguindo um caminho interessante ou pitoresco. 

 
Os itinerários turísticos poderão ser circuitos se o percurso for fechado, isto é iniciando-se e 

acabando num mesmo ponto, ou rotas se os locais de partida e chegada forem diferentes. 

 
Os itinerários turísticos não apresentam todos o mesma importância, não podendo portanto ser 

todos objecto de sinalização rodoviária, sem que tal deixe de provocar uma superabundância de 

sinais com a sequente perturbação dos utentes. 

 

Os itinerários turísticos devem ser objecto de uma análise global pelas entidades competentes e 

por região administrativa, de modo a determinar a sua importância relativa e, em função desta: 

 
• os que devem ser promovidos unicamente por folhetos promocionais; 

• os que representando um pólo de interesse local, devem ser divulgados nas áreas de 

informação a incluir em áreas de serviço, de repouso e em parques simples; 

• os que além de divulgação pelos métodos anteriores devem ser objecto de sinalização 

rodoviária, dado o seu interesse particular. 
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Devem ainda preencher os seguintes critérios: 
 

• ter um número mínimo de locais turísticos abertos ao público; 

• não se sobrepor a outros itinerários; 

• garantir a qualidade e o interesse turístico dos locais assinalados; 

• apresentar continuidade, isto é, o itinerário não deve subdividir-se nem apresentar 

alternativas ao utente; 

• ter uma extensão limitada de modo a ter em consideração os tempos de visita e de 

percurso. 

 
 
2.4.1 - Sinais T4a e T5a - Identificação de Circuito ou rota 
 
i. Os sinais T4a e T5a indicam o ponto de entrada no circuito ou o início da rota. 
 
 

 
T4a - Identificação de circuito                              T5a - Identificação de rota 

 
 
 
 

ii. Estes sinais aplicam-se para assinalar as entradas de conjuntos de locais de interesse 

turístico-cultural de acesso público, que constituam itinerário turístico.  

 
 
iii. Estes sinais têm inscrito um dos símbolos da simbologia de informação e a designação do 

circuito ou rota. A designação do itinerário deve ser sucinta e sem ambiguidade: deve ser 

apresentada sob a forma de “circuito de [do(s) ou da(s)] ...” ou “rota de [do(s) ou da(s)]  ...”, não 

ultrapassando a designação completa duas linhas de escrita; a designação não deve, em 

princípio, conter nome de destino classificado utilizado na sinalização do sistema informativo. 

 
Estes sinais têm símbolo castanho sobre fundo branco, constituindo assim uma excepção à 

regra geral de aplicação da simbologia de informação, e inscrições a branco sobre fundo 

castanho. O seu dimensionamento realiza-se de acordo com a figura seguinte: 
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(dimensões em cm) 
 

 
 

Sinal de identificação de circuito ou rota - dimensionamento 

 

iv. Os sinais T4a e T5a só podem ser utilizados em vias que não sejam itinerários principais ou 

complementares, devendo ser colocados da seguinte forma: 

 
• Os sinais que indicam um circuito (itinerário fechado) só podem ser colocados 

num único sentido,  nas  principais  entradas do circuito; 

• Os sinais que indicam uma rota (itinerários lineares) podem ser colocados nos 

dois sentidos, nos pontos de início da rota. 

 
Estes sinais podem, eventualmente, ser utilizados como confirmação após uma intersecção. 

 
Na proximidade do início ou de uma entrada num itinerário deve, sempre que possível, 

localizar-se uma área de informação, devidamente sinalizada, dedicada ao itinerário em 

questão.  

 
 
2.4.2 - Sinais T4b e T5b - Direcção de circuito ou rota 
 
i. Os sinais T4b e T5b indicam a direcção do circuito ou da rota.  

 
 

 
 

   T4b - Direcção de circuito                                 T5b - Direcção de rota 
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ii. Estes sinais aplicam-se para assinalar a direcção de conjuntos de locais de interesse 

turístico-cultural de acesso público, que constituam itinerário turístico.  

 
 
iii. Estes sinais contêm, além do símbolo e inscrições previstos nos sinais T4a e T5a, uma seta. 

Esta seta é colocada à esquerda quando a direcção indicada é essa, e do lado contrário quando 

a direcção indicada é em frente ou à direita. O símbolo situa-se no extremo oposto ao da seta. 

 

O seu dimensionamento realiza-se de acordo com a figura seguinte: 
 
 

(dimensões em cm) 
 

Sinal de direcção de circuito ou rota - dimensionamento 
 
 
 
 

iv. Os sinais T4b e T5b só podem ser utilizados em vias que não sejam itinerários principais ou 

complementares, devendo ser colocados da seguinte forma: 

 
• Os sinais que indicam um circuito só podem ser colocados num único sentido; 

• Os sinais que indicam uma rota podem ser colocados nos dois sentidos,  

 
sendo ambos colocados a  montante  dos  sinais  de  pré-sinalização dos cruzamentos e 

entroncamentos do percurso (entre 150 e 200 m). 

 
A sinalização de itinerário pode ser complementada, em determinadas intersecções e quando 

se mostre estritamente necessário, por sinalização dos locais de interesse incluída no sistema 

informativo. Nos casos em que exista uma actividade comercial, industrial, artesanal ou liberal 

subjacente à simbologia de informação utilizada, não podem, em caso algum, os destinos 

considerados naquela  sinalização incluir qualquer designação comercial (cf. D.L. n.º 6/95, de 

17 de Janeiro, D.L. n.º 330/90, de 23 de Outubro e D.L. n.º 13/71, de 23 de Janeiro). 
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EN - Circuito 
 

 
 
 
 
EN - Rota 
 
 

 
 
 
 
2.5 - Sinal T6 - Localidade 
 
i. Este sinal indica os motivos de interesse turístico, geográfico-ecológico e cultural da 

localidade ou do concelho de que a mesma é sede. 

 

SC

PAG

SC S

T4b

T4a
(confirmação eventual)

S

PAG

T5b

PAG

SC

S

S

SC

PAG

T5b
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T6 - Localidade - exemplo 

 
 
 
 

ii. Estes sinais, só podem ser utilizados dentro das localidades, devendo ser colocados após o 

sinal de identificação da localidade respectiva. 

 
Estes sinais substituem os Painéis de Interesse Regional (veiculados pelas O.S. n.os 17-83 e 

15-87/DSCs, sem efeito desde 8 de Novembro de 1995), os quais devem ser retirados à medida 

que aqueles forem implantados pelas entidades competentes. 

 
 
iii. Este sinal contém a inscrição do nome da localidade a preto sobre fundo branco, os 

símbolos correspondentes aos motivos assinalados, no máximo de cinco, de acordo com a 

simbologia de informação (Anexo) e as correspondentes designações a branco sobre fundo 

azul. 

 
O seu dimensionamento respeita sensivelmente o de um conjunto de sinais de informação de 

âmbito urbano (J3), devendo a sua colocação realizar-se a uma altura não inferior a 2,20m, 

preferencialmente em bandeira, com suporte de secção circular (n.º 1 do artigo 15.º do R.S.T.). 
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          (dimensões em cm) 

 
 

T6 - Localidade - dimensionamento 
 
 
 

3. SINALIZAÇÃO DE LOCAIS E SERVIÇOS DE INTERESSE 
 
 
3.1 - Introdução 
 
Os locais e serviços de interesse cobertos pela simbologia de informação são sinalizados nas 

intersecções, de nível ou desniveladas, que permitem aceder-lhes, utilizando sinais de 

informação e ou sinais do sistema informativo, de acordo com a  indicação prestada e com o 

tipo de acessibilidade que a rede lhes confere. 

 
Assim, em termos de sistematização, os locais e serviços de interesse são agrupados de 

acordo com os símbolos utilizados nos sinais de indicação a eles respeitantes, conforme segue: 

 
•    Indicações de apoio ao utente e turísticas; 

•  Indicações geográfico-ecológicas e culturais; 

•  Indicações desportivas e industriais. 

  
As intersecções a sinalizar são incluídas em três níveis de acessibilidade aos locais a sinalizar: 
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• Acesso simples - intersecção que dá acesso directamente através da estrada a que 

liga, ou indirectamente, através de uma segunda, até uma distância máxima de 10 km 

da intersecção interessada; 

 
   

• Acesso directo - intersecção que dá acesso directamente ao local em causa, através 

da estrada a que liga, até uma distância máxima de 5 km da intersecção interessada. 

Um acesso directo é um caso particular de acesso simples; 

 
 

• Acesso exclusivo - intersecção que dá acesso exclusivamente ao local em causa 

através da estrada a que liga. 

 
 
3.2 - Acessos simples 
 
3.2.1 - Indicações de apoio ao utente e turísticas 
 
i. São consideradas, em todas as estradas da rede nacional (IP, IC e EN) as indicações 

cobertas pelos sinais de informação H9, H10, H14a a H14c, H16a e H21 do RST (conjunto 1). 

 
No caso de intersecções com acesso directo são ainda consideradas as indicações cobertas 

pelos sinais H16b a H16d e H34 (conjunto 2) desde que o local a indicar não esteja inserido em 

aglomerado urbano. Nas mesmas condições, são consideradas as indicações cobertas pelos 

sinais H11, H12, H13a, H13b, H17 a H19 e H22 (conjunto 3), desde que a intersecção 
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interessada não esteja na zona de influência de uma área de serviço, ou de repouso, que preste 

o serviço em causa (ver ponto 3.3). 

 
As indicações não cobertas pelos sinais de informação são consideradas unicamente nas 

estradas nacionais (EN), mediante a inclusão de uma ou duas indicações a somar às do 

sistema informativo, com um máximo de três por direcção. 

 
As termas , dado o valor patrimonial e, muitas vezes, histórico que representam, bem como a 

maior área de influência que detêm, constituem uma excepção à sistematização efectuada. 

Assim, a indicação de termas é considerada para distâncias até 25 km da intersecção a 

sinalizar, independentemente do número de estradas a percorrer, sendo, para tanto, utilizados 

os sinais do sistema informativo em qualquer estrada da rede nacional (IP, IC e EN). Neste 

caso particular as indicações, no máximo de duas, somar-se-ão às do sistema informativo 

somente nos sinais de pré-aviso simplificado, em intersecções desniveladas, ou de pré-aviso 

gráfico, em intersecções de nível, e nos sinais de direcção, com um máximo de quatro setas por 

direcção. 

  

     H9                      H10                    H14a 

 

 
   H14b                   H14c                  H16a                   H21 

 
 
 

Conjunto 1 
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          H16b                   H16c                  H16d                   H34 

 
 
 

Conjunto 2 
 
 
 

   
      H11                    H12                    H13 a                 H13b 

 
     H17                   H18                    H19                    H22  

 
 
 

    Conjunto 3 
 
 
 
 

ii. Os sinais de informação são colocados a montante da intersecção, e imediatamente antes da 

saída. A distância até ao local considerado é inscrita no primeiro sinal, comportando o segundo 

uma seta a branco na sua parte inferior. 
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No caso das EN os sinais de informação colocados imediatamente antes da saída podem ser 

substituídos por setas direccionais. Quando numa mesma intersecção haja vantagem em 

associar indicações da mesma índole, pode utilizar-se uma seta direccional contendo dois 

símbolos e uma inscrição associada ou três símbolos, sem qualquer inscrição. São, neste caso, 

consideradas até um máximo de quatro setas por direcção, incluindo as do sistema informativo. 

 

Com vista à necessária continuidade da informação, os sinais de informação do conjunto 1 são 

repetidos ao longo do percurso após o sinal de confirmação respeitante a cada intersecção 

interessada, com a nova distância ao local considerado inscrita no sinal, sendo o último 

colocado entre 300 m e 500 m do local de interesse. Nos restantes casos (conjuntos 2 e 3), 

considerar-se-á com este objectivo apenas um sinal colocado entre 150m e 300m do local de 

interesse. 

 
Em áreas metropolitanas poderão ser sempre sinalizadas as saídas que sirvam os 

equipamentos do conjunto 1 independentemente do número de estradas, ou vias urbanas, a 

considerar. 

  
Os sinais de informação colocados à distância devem respeitar um afastamento aos sinais do 

sistema informativo de 150m nas intersecções desniveladas, e de 100m nas intersecções de 

nível. Estes afastamentos são ao primeiro pré-aviso antes da intersecção e ao sinal de 

confirmação após a intersecção (no caso dos sinais do conjunto 1). 

 

Em intersecções desniveladas, nomeadamente em IP e IC, o sinal de informação colocado 

imediatamente antes da intersecção respeita um afastamento de 100 m ao sinal de selecção.  
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Em intersecções de nível o sinal é colocado no início do bisel da via de abrandamento ou a uma 

distância mínima de 50 m da saída, caso aquela não exista. Quando se tratar de uma saída à 

esquerda, a sua colocação faz-se a uma distância de 50 m do início da via de espera para 

viragem à esquerda ou da intersecção, caso aquela não exista. 

 
 

Intersecção desnivelada 
 

 
 
Intersecção de nível 

 
 
 

Quando existir mais de um local ou serviço de interesse a considerar numa dada intersecção, a 

indicação a reter é escolhida de acordo com a seguinte ordenação de prioridade decrescente 

dos sinais de informação: 

 

SD

SC

(só conjunto 1)

PS

PAGPAS

PAG

SC

S

(mínimo)

(só conjunto 1)
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1.  H9, H10, H12 

2.  H13a, H13b, H11 

3.  H14a a H14c, H16a a H16d, H17 

4.  H18, H19 

5.  H21, H22 

6.  H34 

 
Quando existirem dois ou mais locais, ou serviços, de interesse idênticos na área de influência 

da intersecção considerada (5 ou 10 km, conforme o caso), é indicado unicamente o que se 

situe no itinerário a sinalizar, se existente, ou o mais próximo, no caso contrário. 

 
No primeiro caso coloca-se o sinal de informação a uma distância de 300 a 500m do local de 

interesse, ou a uma distância de 150 a 300m, conforme se inclua no conjunto 1 ou nos 

conjuntos 2 e 3, respectivamente. 

 

 

3.2.2 - Indicações geográfico-ecológicas e culturais 
 
 
i. São consideradas, em todas as estradas da rede nacional, uma ou duas indicações (no 

máximo) a somar às do sistema informativo base em cada intersecção, não se admitindo, 

contudo, mais do que um total de três indicações ou de quatro setas por direcção. 

 
 
ii.  Em IP e IC estas indicações podem ser cobertas de dois modos: 
 

• pela utilização de sinais T2 e de sinais de direcção, nos termos do ponto 2.2; 

• pela inclusão das indicações no pré-aviso simplificado, em intersecções desniveladas, 

ou no pré-aviso gráfico, em intersecções de nível, e nos sinais de direcção; 

 
A utilização de sinais T2 prevalece sobre a alternativa apresentada. 

 
Ao destino considerado é sempre associado o símbolo adequado da simbologia de informação, 

sendo a cor de fundo branca se o mesmo se incluir na lista dos destinos principais, e castanha 

(bloco, bloco homogéneo ou seta de direcção) no caso contrário. 
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Intersecção desnivelada 
 
 
 

 
 
 
 
Intersecção de nível 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
3.2.3 - Indicações desportivas e industriais 
 
 
i. Este tipo de indicações não é considerado em IP e IC, com a eventual  excepção de 

equipamentos de interesse regional a definir caso a caso.  

 
 
ii. Nas EN, pode ser considerada a inclusão de uma ou duas indicações no sistema informativo, 

até um máximo de 3 por direcção incluindo as daquele sistema, somente no caso de acessos 

directos. No caso excepcional de pólos geradores de tráfego muito importantes (e.g. desportos 

de massas), poderá utilizar-se o mesmo critério para acessos simples. 

PAS
PAG

PS

SD

S

PAG
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Intersecção desnivelada 
 
 

 
 
 
Intersecção de nível 

 
 

 
 
 
 

3.3 - Acesso Exclusivo 
 
 
Neste caso são utilizados os sinais do sistema informativo, de acordo com a Norma de 

Sinalização Vertical de Orientação, em qualquer estrada da rede nacional.  

 
Quando se trate de áreas de serviço, de repouso ou de parques simples em IP ou IC, são 

utilizados de igual modo os sinais do sistema informativo (esquemas da página seguinte), que, 

ao nível da pré-sinalização, têm um tratamento específico que permite a indicação do tipo de 

área, bem como da natureza dos serviços existentes mais importantes. Os símbolos a incluir 

nos sinais de pré-aviso (I4a e I4b do Regulamento  de Sinalização do Trânsito) - quatro, no 

máximo - devem corresponder aos serviços mais relevantes da área, hierarquizados pela sua 

importância decrescente: 

PAS
PAG

PS

SD

S

PAG
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Área de Serviço: 
 

1. Posto de abastecimento de combustíveis (I-1.9 e I-1.10); 

2. Oficina (I-1.8); 

3. Restaurante ou bar (II-9 ou II-10); 

4. Parque de merendas (III-7); 

5. Hotel/Motel/Residencial (II-7) 

6. Posto de informações (II-8) 
 
Área de Repouso: 
 

1. Posto de informações (II-8); 

2. Parque de merendas (III-7); 

3. Miradouro/Ponto de vista (III-9); 

4. Sanitários (I-2.25 ou I-2.25A) 

 

O dimensionamento dos sinais de pré-aviso (I4a, I4b, I5a, I5b e sinal de parque a 1 km) é 

realizado de acordo com a Norma de Sinalização Vertical de Orientação. 

Nestes sinais o módulo onde se insere a simbologia de informação tem sempre o fundo azul. 

Os restantes módulos têm a cor de fundo correspondente à da estrada em que se insere o sinal 

(azul para AE, verde para IP e branco para IC). 

 

Área de Serviço – exemplo para IP 
 

 
∗ Para distâncias entre A.S.≥ 60 km 
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Área de Repouso – exemplo para IP 

 

 

 

Parque simples – exemplo para IP 

 

 

 

 

4 - ASPECTOS COMPLEMENTARES 
 
 
• Todos os sinais a implantar no âmbito do Despacho Normativo 670/94 devem obedecer à 

Norma de Sinalização Vertical de Orientação e ao Regulamento de Sinalização do Trânsito. 

 
Este pressuposto implica a remodelação da sinalização do sistema informativo das 

intersecções que venham a incluir sinalização turística neste âmbito. 
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Os encargos com a implantação dos sinais de índole turística, são da exclusiva 

responsabilidade das entidades promotoras. A respectiva conservação futura deve, em 

príncipio, ficar assegurada através de protocolos a estabelecer. 

 
• A sinalização dos equipamentos hoteleiros e similares só é autorizada após sancionamento 

pela Direcção-Geral do Turismo na modalidade praticada, ou a pedido desta Direcção-Geral. 

 
• A sinalização de centros hípicos só é autorizada após consulta prévia à Federação Equestre 

Portuguesa. 

 

• Só devem ser sinalizados equipamentos, hoteleiros ou outros, cujo período de 

funcionamento seja anual. 

 
• A sinalização de Santuário só é concretizada a pedido formulado, devidamente sancionado 

pela diocese respectiva. 

 
• A colocação do sinal H23 só é realizada para estações radiofónicas de cobertura nacional 

que assegurem, mediante assinatura de protocolo com a JAE em termos a definir, a 

transmissão diária de informação rodoviária aos utentes e ainda em caso de emergência, 

num lapso de tempo muito curto após comunicação das entidades competentes. 

 
A sua implantação far-se-á no início do itinerário coberto, sendo repetida sempre que haja 

mudança da frequência da emissão e depois de cada intersecção. 

 
A distância mínima entre dois sinais H23 respeitantes a duas estações de radiodifusão 

distintas é de 500 m em EN e de 1000 m em IP e IC. 

 

• A sinalização relativa a elementos patrimoniais é objecto de consulta prévia ao IPPAR. Esta 

consulta é realizada na fase inicial de elaboração dos projectos, com vista à definição dos 

elementos a sinalizar, e na fase final dos mesmos. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    ANEXO 



 



 

Símbolos

I-Apoio ao utente
1-Emergência

2-Outras indicações
Inserir sobre fundo branco

Inserir sobre fundo azul



 

II-Indicações turísticas

III-Indicacões geográficas e ecológicas



 

IV-Indicações culturais

V-Indicações desportivas



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI-Indicações industriais
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PREÂMBULO 
 

 
 
A sinalização do trânsito compreende, de acordo com o Regulamento de Sinalização do 
Trânsito (RST - Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de Outubro): 
 
a) Sinais Verticais; 

b) Marcas Rodoviárias; 

c) Sinais Luminosos; 

d) Sinalização Temporária; 

e) Sinais dos agentes reguladores do trânsito; 

 f) Sinais dos condutores. 
 
O RST prevê que as marcas rodoviárias podem ser complementadas por dispositivos retror-
reflectores, nomeadamente pelos delineadores. Estes dispositivos retrorreflectores comple-
mentares são apoiados no solo ou em equipamentos de segurança, colocados no limite exte-
rior da berma e no lado esquerdo da faixa de rodagem quando afectada a um único sentido 
de trânsito, que permitem identificar mais facilmente aqueles limites durante a noite ou em 
condições de visibilidade insuficiente. Ainda de acordo com o RST os delineadores devem 
ser de cor branca, salvo os colocados do lado esquerdo, em faixas de rodagem com um só 
sentido de trânsito, que devem ser de cor amarela. 
 
 
Em 1994, enquanto Chefe da Divisão de Circulação e Segurança da JAE, elaborei as Reco-
mendações de Delineadores, as quais foram editadas pela Divisão. Estas recomendações, 
que contêm as regras de implantação, o caderno de encargos e os desenhos tipo respeitan-
tes a este equipamento de balizagem, não sofreram qualquer revisão nem em função da alte-
ração da Norma de Traçado da JAE, operada nesse ano embora publicada mais tarde, nem 
da publicação do RST, realizada em final de 1998. 
 
Assim o presente documento constitui uma revisão e actualização, para fins didácticos, da 
primeira parte do documento de 1994, realizada em função da norma de traçado e do RST, 
constituindo o seu anexo a reprodução dos desenhos tipo das Recomendações, os quais se 
mantêm actualizados.  
 
 
 
Lisboa, Abril de 2002 
 
 
Carlos de Almeida Roque 
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DELINEADORES 
 

REGRAS DE COLOCAÇÃO 
 
 
 
1. GENERALIDADES  
 
A utilização de delineadores corresponde à implementação de uma balizagem em contínuo, 
correspondendo assim a uma utilização diversa da de outros equipamentos de balizagem de 
aplicação em pontos singulares, devendo ser colocados por itinerário. 
  
As regras de colocação recomendadas têm como objectivo conseguir que o condutor veja 
sempre, pelo menos, cinco delineadores do mesmo lado da estrada de modo a ter uma ideia 
relativamente precisa do seu traçado. Isto conduziu a fazer variar o espaçamento dos deli-
neadores, em função da distância de visibilidade, desde 50 m, quando a distância de visibili-
dade é grande, até 8 m, no caso mais desfavorável de distâncias de visibilidade muito 
pequenas.  

 
Aplicam-se, em função das características da estrada a equipar, dois tipos de delineadores. 
 
Em faixas bidireccionais utilizam-se delineadores bidireccionais com dispositivos reflectores 
brancos, sendo rectangulares à direita do condutor e circulares à esquerda (dois círculos).  
 
Em faixas unidireccionais os delineadores a utilizar são unidireccionais, possuindo, na face 
virada para o sentido de tráfego a que respeitam, reflectores rectangulares, de cor branca à 
direita e amarela à esquerda. Estes delineadores são do tipo 1, de secção triangular, nas fai-
xas bidireccionais e do tipo 2, de secção em arco de círculo, nas estradas com dupla faixa de 
rodagem e vias unidireccionais (ramos de nós). Podem ainda ser utilizados delineadores de 
secção triangular (tipo 1) como delineadores unidireccionais. 
 
Podem ainda utilizar-se delineadores apoiados no solo, ou sobre dispositivos de retenção, 
quando os mesmos existam.  
 
 
2. COLOCAÇÃO LONGITUDINAL  
 
Como referido as recomendações seguintes visam conseguir que o condutor veja sempre, 
pelo menos, 5 delineadores num mesmo lado da estrada.  
 
A distância de visibilidade é a característica da secção da estrada que é preciso determinar 
para colocar correctamente os delineadores. Trata-se, para este efeito, da distância máxima a 
que um objecto, colocado no eixo da estrada 1 m acima do pavimento, pode ser visto por um 
observador, colocado no eixo da estrada, quando os olhos do mesmo estão também 1 m 
acima do pavimento. 
  
A distância de visibilidade está associada ao ponto em que se mede e ao sentido de circula-
ção considerado.  
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Em planta a distância de visibilidade deve, neste caso, ser tomada seguindo uma tangente ao 
limite da plataforma, no sentido de uma total garantia de desobstrução visual e para que haja 
homogeneidade na colocação deste equipamento – garante-se assim que curvas com o 
mesmo raio e idêntica largura de plataforma têm critério de colocação idêntico . 
 
2.1. Regras de colocação  
 
Nas zonas em que, em todas as secções, a distância de visibilidade é superior a 250 m, a 
distância entre delineadores é de 50 m, como regra geral. Este valor passa normalmente a 48 
m dada a modulação das guardas de segurança flexíveis sobre as quais se apoiam com fre-
quência os delineadores. 
 
São colocados de cada lado da plataforma no mesmo perfil transversal. Para ter em conta as 
interrupções eventuais (intersecções de nível, áreas de serviço, repouso, etc.) a colocação 
deve ser realizada em dois tempos:  
 
- Numa primeira fase define-se a colocação dos delineadores que se situam no início ou no 

fim destas interrupções;  
 
- Numa segunda fase, repartem-se entre estes pontos os delineadores, de tal modo que a 

sua distância relativa seja o mais próxima possível de 48 m. Quando a interrupção não é 
necessária senão de um lado, deverão ser colocados do outro lado os delineadores inter-
médios de modo a conservar a continuidade do guiamento. 

 
Ao longo das vias de abrandamento e de aceleração em nós desnivelados é de considerar a 
prática de duplicação do número de delineadores do lado dessas vias, pela inclusão de deli-
neadores a meia distância entre os que normalmente seriam colocados se se tratasse de 
secção corrente. Esta prática, que permite acentuar para o condutor da via principal  o carác-
ter especial dessas vias, facilita o guiamento dos veículos que utilizam os ramos dos nós, que 
seguem ou precedem aquelas vias, pois os espaçamentos resultantes, na generalidade 24 m, 
são mais adequados à ordem de grandeza dos utilizados nesses ramos.  
 
Nas zonas de visibilidade reduzida – curvas em planta e concordâncias convexas – o espa-
çamento é definido de acordo com o seguinte: 
 
1 - Determina-se primeiro, e para cada sentido de circulação, o ponto em que a distância de 

visibilidade é mínima – no caso geral serão idênticas. 
 
2 - Na zona compreendida entre estes dois pontos, no caso de serem distintas, repartem-se 

os delineadores, de tal forma que a sua equidistância seja a mais próxima possível do 
espaçamento correspondente à mais pequena das duas distâncias de visibilidade (por 
exemplo para um d = 130 ter-se-ia e = 24 m – ver Quadro 1). 

 
De notar que, nas curvas em planta, os espaçamentos indicados são considerados no extra-

dorso da curva. No intradorso, os delineadores são colocados no mesmo perfil transver-
sal.  

 
3 - Fora desta zona, e para cada sentido de circulação, colocam-se os delineadores com 

espaçamentos crescentes na sequência do Quadro 1 (no caso do nosso exemplo, tomaria 
sucessivamente os valores de 32, 40 e 48 m)  

 
Regra geral, com esta sequência, chega-se ao ponto em que a distância de visibilidade é 
superior a 250 m. Se assim não acontecer utiliza-se várias vezes um ou mais espaçamentos 
do quadro referido (por exemplo 32, 32, 40, 40 e 48 m).  
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R-F
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D

 
QUADRO 1 

 
DISTÂNCIA DE 

VISIBILIDADE MÍNIMA 
 d (m) 

ESPAÇAMENTO 
 e (m) 

 
 48 

250  
 40 

200  
 32 

160  
 24 

120  
 20 

100  
 16 

80  
 12 

60  
 8 

 
 
2.2. Método para determinar o espaçamento no caso de uma curva em planta  
 
a) Determinação do raio de uma curva existente 

 
 

 
                F2 = D2 - C2 

                F2 = D2 - [ R2 - (R -F)2] 
                F2 = D2 - R2 + R2 + 2RF + F2 
                D2 = 2RF 
                R = D2 / 2F = (C2 + F2) / 2F              
                R = C2 / 2F + F / 2               (1) 
 
 

 
Tomando uma corda de comprimento 2C = 20 m, mede-se a flecha e o raio da curva obtém-
se pela fórmula acima ou, desprezando F/2, pela expressão R ≈ C2 / 2F, o que com C = 10 dá 
R = 50 / F (m). 
 
 
b) Determinação de d  
 
Sendo d a distância de visibilidade e p a largura da plataforma (considerada, neste caso, 
constituída por faixa de rodagem e bermas) e tomando a expressão (1), temos:  
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              R = d2 / 4p + p/4 
              d2 = 4Rp - p2 

              d = √ (4Rp – p2) 
 
 
 

em que R é o raio da curva e p a largura da plataforma.  
 
Para uma estrada com perfil 3,25 - 7,00 - 3,25 (berma pavimentada de 2,50 m) a tabela do 
Quadro 1 pode ser completada com os raios das curvas correspondentes, considerando as 
sobrelarguras das NP em vigor.  
 
 

QUADRO 2 - Plataforma de 13,5 m 
 

DISTÂNCIA DE 
VISIBILIDADE MÍNIMA 

 d (m) 

ESPAÇAMENTO 
 e (m) 

 

RAIO DA CURVA EM 
PLANTA 

R (m) 
 48  

250  1150 
 40  

200  750 
 32  

160  480 
 24  

120  270 
 20  

100  185 
 16  

80  115 
 12  

60  65 
 8  

 
 
 
 
 
Para uma estrada com faixas unidireccionais com perfil 1,00 - 7,50 - 3,75 (perfil de auto-
estrada com berma direita pavimentada de 3,00 m) a tabela pode igualmente ser completada 
com os raios das curvas correspondentes.  

d/2 d/2

p/2

d

p
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QUADRO 3 - Plataforma de 12,25 m  
 

DISTÂNCIA DE 
VISIBILIDADE MÍNIMA 

 d (m) 

ESPAÇAMENTO 
 e (m) 

 

RAIO DA CURVA EM 
PLANTA 

R (m) 
 48  

250  1275 
 40  

200  820 
 32  

160  525 
 24  

  Nota: 420 m é o raio mínimo absoluto para V = 100 km/h 
 
 
 
 
Para um ramo de nó com perfil 0,50 - 4,00 - 2,50 a tabela pode ser completada com os raios 
das curvas correspondentes, considerando as sobrelarguras das NP em vigor.  

 
 
 

QUADRO 4 - Plataforma de 7,0 m 
 

DISTÂNCIA DE 
VISIBILIDADE MÍNIMA 

 d (m) 

ESPAÇAMENTO 
 e (m) 

 

RAIO DA CURVA EM 
PLANTA 

R (m) 
 48  

250  2200 
 40  

200  1430 
 32  

160  915 
 24  

120  515 
 20  

100  360 
 16  

80  230 
 12  

60  130 
 8  
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2.3. Método para determinar o espaçamento no caso de uma concordância convexa 
 
a) Estudo da visibilidade  
 
a.1. Há visibilidade seja qual for o raio, se n/2 < 2h/d  ( n = |iE – iD| é o módulo da diferença 
algébrica da inclinação dos trainéis).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
g = 2 arc tg (2h/d)  ≈ 4h/d = n 

 
n/2 = 2h/d 

 
 

a.2. -  Para n/2 > 4h/d o que limita a visibilidade é o raio (parâmetro) da concordância, sendo 
então a distância de visibilidade dada por d = √ (8Rh). 
 

d/2

h

n/2 n/2

n

R

 
 

Como a equação da curva de concordância é y = x2/2R temos,  
 

h = d2/8R           d = √ (8Rh)            (R = d2/8h) 
 
 

a.3. Para 2h/d ≤ n/2 ≤ 4h/d o observador e o objecto estarão sobre os trainéis, na posição 
mais desfavorável simétricos em relação ao vértice, e a distância de visibilidade é dada por d 
= Rn/2 + 4h/n (ver figura da página seguinte). 
 
 

d

d/2

h h

n/2 n/2
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h

=n/2 n/2

n

/2 R

A'

A B

B'E

S

h

 
 

d/2 = ES + A’E = R tga/2 + h/tga = Rn/4+2h/n 
 

d = Rn/2+4h/n 
 
 
b) Determinação do espaçamento 
  
Considerando a altura h = 1 m e a distância d = 250 m nas expressões da alínea anterior, 
teremos  
 
b.1.   Espaçamento e = 48 m, seja qual for o raio da concordância convexa, para n = |iE-iD| < 
< 0,016.  
 

N < 4h/d = 4x1/250 = 0,016 
 
 
b.2.    Espaçamento determinado, em função da distância de visibilidade calculada por  d = 
 = √ (8Rh),  para n > 0,032,  pelo Quadro 5.  
 
b.3.  Espaçamento determinado pelo Quadro 1 em função da distância de visibilidade deter-
minada pela fórmula seguinte, seguinte para 0,016 ≤ n ≤ 0,032: 
 

d = Rn/2 + 4/n 
 
 
3. COLOCAÇÃO TRANSVERSAL  
 
A colocação transversal far-se-á no limite exterior da berma direita, a uma distância nunca 
inferior a 0,50 m do limite da faixa de rodagem, quer se trate de perfil em escavação ou em 
aterro. 
 
Havendo dificuldade em colocar o delineador de acordo com a regra geral no caso de valeta 
reduzida, poderá o mesmo localizar-se no limite da face exterior da mesma. 
 
Na presença de guardas de segurança, metálicas ou rígidas deverá o delineador apoiar-se 
nelas. 
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No caso de guarda simples do tipo ómega poderá ainda o delineador apoiar-se no solo, 
ficando então a uma distância mínima de 0,40 m da superfície da viga de segurança. 
 

 
 

QUADRO 5 
 

DISTÂNCIA DE 
VISIBILIDADE MÍNIMA 

 d (m) 

ESPAÇAMENTO 
 e (m) 

 

RAIO DA 
CONCORDÂNCIA 

 R (m) 
 48  

250  7800 
 40   

200  5000 
 32  

160  3200 
 24  

120  1800 
 20  

100  1250 
 16  

80  800 
 12  

60  450 
 8  

 
 
4. COLOCAÇÃO VERTICAL 
 
O delineador será colocado de modo a que o centro geométrico do(s) elemento(s) retrorre-
flector(es) se situe 85 cm ou 85,5 cm, conforme se trate de delineadores tipo 1 ou tipo 2 res-
pectivamente, acima da cota do limite da berma, quer seja colocado no solo ou sobre disposi-
tivos de retenção. 



10
9c

m

10
9c

m

15
cm25

.5
cm

77
.5

cm 8 5
cm

18
cm 25

.5
cm

15±cm 15±1cm

25
.5

cm

15
cm

1 8
cm 25

.5
cm

15±1cm 15±cm

41
.5

cm

6cm

10
.3

cm

31
.5

cm

2c
m

11
cm150±1mm

10
0±

1m
m

Ø 6cm Ø 6cm
4.0cm

PORMENOR 1

PERFIL USADO
PARA SUPORTE

DELINEADOR APOIADO NO SOLO DELINEADOR SOBRE GUARDA DE SEGURANÇA

CORTE TRANSVERSAL A-A'

FIXAÇÃO SOBRE O SUPORTE DA GUARDA DE SEGURANÇA
CHAPA DE FIXAÇÃO

1.7cm

(uni e/ou bidireccional) (uni e/ou bidireccional)

BERMABERMA

ANCORAGEM AO SOLO
mÍn. 30 cm. PORMENOR 1

esp. 0.5 cm.

(vista de tardoz.)

ESC. 1:2

ESC. 1:10 ESC. 1:10

ESC. 1:10 ESC. 1:5

EIXOS DE FIXAÇÃO DO DELINEADOR

EIXO DE FIXAÇÃO DO SEPARADOR NA GUARDA

(por parafuso anilha e porca)

(por parafuso e anilha)

30° 30°

30°

R min.=1cm

R min.=1cm

4.0cm

A A'

3mm

CHAPA DE FIXAÇÃO

DELINEADORES TIPO 1

 
 
 
 



BERMA BERMA

BERMA

BERMA

BERMA

FAIXA FAIXA

FAIXA FAIXA

FAIXA

CORRENTE DELINEADOR APOIADO NA GUARDA

GUARDA E DELINEADOR INDEPENDENTE

FAIXA BERMA VALETA
REDUZIDA

0.40
Min.

>=0.50

>=0.50

>=0.50 >=0.50

>=0.50

>=0.50

COLOCAÇÃO TRANSVERSAL 

DELINEADORES TIPO 1

 
 
 



 
 

13
2.

5c
m

12
cm20

cm

85
.5

cm

11.5cm

8cm

PORMENOR 1

PERFIL USADO
PARA SUPORTE

DELINEADOR APOIADO NO SOLO DELINEADOR SOBRE GUARDA DE SEGURANÇA

CORTE TRANSVERSAL A-A'

FIXAÇÃO SOBRE O SUPORTE DA GUARDA DE SEGURANÇA CHAPA DE FIXAÇÃO

BERMABERMA

PORMENOR 1(vista de tardoz.)

ESC. 1:2.5

ESC. 1:10 ESC. 1:10

ESC. 1:10

A A'
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30°
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R=2cm
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cm 12
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cm

15°
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76
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cm
10
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m
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Ø 3cm Ø 3cm

34° 34°

Esp.= 4.5mm

DELINEADORES TIPO 2

 



BERMA BERMA

BERMA

BERMA

BERMA

FAIXA FAIXA

FAIXA FAIXA

FAIXA

CORRENTE DELINEADOR APOIADO NA GUARDA

GUARDA E DELINEADOR INDEPENDENTE

FAIXA BERMA VALETA
REDUZIDA

0.40
Min.

>=0.50

>=0.50

>=0.50 >=0.50

>=0.50

>=0.50

DELINEADORES TIPO 2
COLOCAÇÃO TRANSVERSAL 

 



 



 


