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1º Aditamento 

à 

INSTRUÇÃO COMPLEMENTAR DE SEGURANÇA Nº 102 

NORMAS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES AO RGS II 
 
 

1. Objeto 

Comunicar as alterações introduzidas na ICS 102. 

2. Descrição 

O presente Aditamento tem por finalidade atualizar a ICS 102 com as 

seguintes alterações: 

 Ponto 4.4 – Limitações de Velocidade (LVs), incluir a 

obrigatoriedade do GI, estabelecer em documento próprio 

procedimento para a gestão das limitações de velocidade. 

 Ponto 4.4.3 – Condições a observar na sinalização de Limitações 

de Velocidade, reformulação da tabela no que concerne aos prazos de 

sinalização das LVs, bem como, a inclusão de coluna para os troços não 

equipados com “CONVEL”.  

 Ponto 4.4.5 - Comunicação das “Limitações de Velocidade” ao 

Maquinista, reformulado com remissão para o ponto 22.2.1 do RGS I.  

 

 



 

 

 

 Ponto 4.4.5.1 - Dispensa de entrega do modelo ao Maquinista, 

quando a limitação de velocidade conste em documento específico do 

Gestor da Infraestrutura ou que sejam cumpridas as formalidades 

constantes em Procedimento específico do GI. 

 Incluir: 

 Ponto 4.4.1 - Limitações de Velocidade Imprevistas, que são 

implementadas em resultado de acidentes ou incidentes, não 

estando condicionadas a tempos máximos de penalização. 

  Ponto 4.4.2 - Limitações de Velocidade Programadas, são 

implementadas para a realização ou proteção de trabalhos na 

infraestrutura. 

 Ponto 4.4.4 – Regras de Implementação, para as Limitações de 

Velocidade não sinalizadas por Sinal de Velocidade Máxima 

Autorizada e sem “CONVEL”, que devem ter início e fim sempre 

num ponto quilométrico, ponto hectométrico ou ponto singular 

da rede, bem como, intervalo de tempo mínimo, entre duas 

Limitações de Velocidade programadas.  

3. Páginas alteradas e distribuídas 

Em anexo, distribuem-se as páginas 13/14 e 15/16 que substituem as de 

igual numeração. 

 
Lisboa, 31 de Outubro de 2019 
 

IMT, I.P. 
O Diretor de Serviços de Regulamentação Técnica, de Qualidade e 

Segurança 
 

a)José Pinheiro 
 

 

a) Assinado no original 
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4.3 TABELA DE VELOCIDADES MÁXIMAS (TVM)  

É da responsabilidade do Gestor da Infraestrutura, a elaboração da Tabela 

de Velocidades Máximas, a sua publicação, e distribuição atempada às 

Empresas de Transporte Ferroviário em conformidade com a legislação em 

vigor, bem como a sua implementação no terreno, através da colocação da 

sinalização vertical, e das balizas do “CONVEL” nos troços equipados. 

4.4 LIMITAÇÕES DE VELOCIDADE (LVS) 

Os valores, os locais de início, e de fim e as respetivas datas de entrada em 

vigor, a sua sinalização através da colocação da sinalização vertical, e das 

balizas de “CONVEL” nos troços equipados, e a comunicação às ETF são da 

responsabilidade do GI. 

O GI deve estabelecer em documento próprio, procedimento para a gestão 

das limitações de velocidade programadas, que devem obedecer, para 

além do indicado nos pontos 4.4.3 e 4.4.4, à avaliação do impacto dos 

mesmos na circulação. 

4.4.1 LIMITAÇÕES DE VELOCIDADE IMPREVISTAS 

As Limitações de Velocidade imprevistas são implementadas em 

resultado de restrições temporárias de capacidade da infraestrutura 

ou de acidentes ou incidentes, não estando condicionadas a tempos 

máximos de penalização, devendo, no entanto, ser adequadas às 

condições de segurança, por forma a minimizar a sua duração e o seu 

impacto na circulação. 

4.4.2 LIMITAÇÕES DE VELOCIDADE PROGRAMADAS 

As Limitações de Velocidade programadas são implementadas para a 

realização ou proteção de trabalhos na infraestrutura e estão 

condicionadas às regras definidas no ponto 4.4.4. 
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4.4.3 CONDIÇÕES A OBSERVAR NA SINALIZAÇÃO DE LIMITAÇÕES DE 

VELOCIDADE 

A tabela seguinte estabelece as condições a observar (Sinalização 

Vertical e Balizas do “CONVEL”) na sinalização e controlo de limitações 

de velocidade 

Limitações de Velocidade (LVs) Troços Equipados com CONVEL 

Troços não 

Equipados 

com CONVEL 

Tipo 
Duração 

(Previsão) 
Velocidade 

Sinalização 
Vertical 
(após) 

Controlo CONVEL 
(após) Sinalização 

Vertical 
(após) Parcial Total 

Programadas > 4 h 

<100 Km/h  4 h 6 h 7 Dias 

4 h 

≥100 Km/h  4 h Nota 1 ------ 6 h 

Imprevistas >24 h 

<100 Km/h  6 h 24 h 7 Dias 
6 h 

≥100 Km/h  6 h Nota 1 ------ 24 h 

4.4.4 REGRAS DE IMPLEMENTAÇÃO 

As Limitações de Velocidade, não sinalizadas por Sinal de Velocidade 

Máxima Autorizada e sem “CONVEL”, devem ter início e fim sempre 

num ponto quilométrico, ponto hectométrico ou ponto singular da 

rede (ex.: AMV, Ponte, etc.) de forma a permitir aos Maquinistas a 

melhor identificação e cumprimento do início e fim das “LV”. 

O intervalo de tempo mínimo, entre duas Limitações de Velocidade 

programadas, que abranjam um mesmo ponto quilométrico por via de 

circulação, é de 4 horas.  

4.4.5 COMUNICAÇÃO DAS “LIMITAÇÕES DE VELOCIDADE” AO 

MAQUINISTA 

A comunicação das limitações de velocidades, é uma comunicação 

escrita, devendo ser elaborada de acordo com o ponto 22.2.1 do RGS 

I. 

                                                           
Nota 1 - Embora a Limitação de Velocidade não esteja sinalizada com Sinal Vertical de Sinal de Velocidade 
Máxima Autorizada, é colocado um Sinal Indicador de “Inicio de Limitação de Velocidade Temporária, Não 
Controlada” conforme definido no ponto 65 do Capitulo 5 do RGS II. 
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4.4.5.1 DISPENSA DE ENTREGA DO MODELO AO MAQUINISTA 

A entrega do modelo ao maquinista é dispensada nas seguintes 

situações: 

 Quando, a limitação de velocidade conste em documento 

específico do Gestor da Infraestrutura; 

  Cumpridas as formalidades constantes em Procedimento 

específico do GI; 

4.4.5.2 INFORMAÇÃO A TRANSMITIR AOS MAQUINISTAS 

Todas as limitações de velocidade indicadas em modelo, devem indicar 

de forma clara se a limitação de velocidade se encontra: 

 “Sinalizada” ou “Não Sinalizada” por Sinal de Velocidade Máxima 

Autorizada; 

 Com “CONVEL” ou Sem “CONVEL”, nas linhas equipadas com 

este sistema. 

4.4.5.3 LIMITAÇÕES DE VELOCIDADE EM LINHAS EQUIPADAS COM 

CONVEL 

A existência de balizas do sistema “CONVEL” para sinalizar as limitações 

de velocidade máximas não dispensa as formalidades previstas para as 

limitações de velocidade. 

5. SINAIS AUXILIARES 

Para estabelecer e complementar as normas de aplicação de alguns sinais 

auxiliares, são criados os procedimentos constantes dos pontos seguintes: 

5.1 INDICADOR DE INÍCIO DE CANTONAMENTO 

5.1.1 UTILIZAÇÃO EM VIA DUPLA OU MÚLTIPLA 

O sinal de Início de Cantonamento Telefónico é colocado no início do 

troço e o sinal de Início de Cantonamento Automático é colocado no 

fim do troço. Utilizam-se quando, de forma prevista, é suspenso o 

regime de cantonamento automático mantendo-se a circulação de 

comboios pela via normal em ambos os sentidos. 

Os sinais de Início de Via Única Temporária, em conjunto com o sinal 

de Início de Cantonamento Telefónico são colocados no início do troço. 
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Utilizam-se quando, de forma prevista, é suspenso o cantonamento 

automático, e é estabelecida a circulação de comboios por uma das 

vias em via única temporária. 

5.1.2 UTILIZAÇÃO EM VIA ÚNICA 

O sinal de Início de Cantonamento Telefónico é colocado no início do 

troço e o sinal de Início de Cantonamento Automático é colocado no 

fim do troço. Utilizam-se quando, de forma prevista, é suspenso o 

regime de cantonamento existente, sendo substituído pelo regime de 

cantonamento telefónico. 

6. DISPONÍVEL 

7. DISPONÍVEL 

8. SINAIS PORTÁTEIS 

Com a finalidade de agrupar as indicações transmitidas pelos sinais 

portáteis, nomeadamente o sinal de partida e sinal de serviço concluído, ou 

dispensar a apresentação do sinal de partida, são estabelecidas regras, de 

acordo com os pontos seguintes: 

8.1 AUTORIZAÇÃO DE PARTIDA 

A autorização de retomar ou de iniciar a marcha é transmitida ao 

Maquinista através do sinal de serviço concluído, complementado com o 

sinal de partida nos casos previstos a seguir: 

8.1.1 ESTAÇÕES GUARNECIDAS/EM SERVIÇO 

a) NÃO DOTADA DE SINAL DE SAÍDA 

Sinal de serviço concluído, apresentado pelo Agente de 

Acompanhamento, complementado com o sinal de partida 

apresentado pelo Responsável pela circulação na estação. 

b) DOTADA DE SINAL DE SAÍDA 

B.1 REGIME DE CANTONAMENTO TELEFÓNICO 

Abertura do sinal de saída, ou autorização de ultrapassagem de sinal 

com indicação de paragem absoluta, sinal de serviço concluído 

apresentado pelo Agente de Acompanhamento, complementado 

com o sinal de partida apresentado pelo Responsável pela 

circulação, na estação. 


