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2º Aditamento 
ao 

REGULAMENTO GERAL DE SEGURANÇA I  

PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS 

1. Objeto 

Comunicar as alterações introduzidas no RGS I. 

2. Descrição 

O presento Aditamento introduz alterações, nos seguintes pontos: 

 11. Classificação dos Documentos Regulamentares; 

 14.3 Normas e Procedimentos; 

 25.5.2 “Livro de Modelos”; 

 40.1.1 Aviso às Tripulações de Paragem Extraordinária. 

2.1  Páginas alteradas e distribuídas 

Em anexo distribuem-se as páginas 29/30, 33/34, 47/48 e 67/68 que 

substituem as de igual numeração. 

 
Lisboa, 15 de Maio de 2018 

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

Segurança 
 

a)José Pinheiro 
 

 

a) Assinado no original 



 



Distribuída pelo 2º Aditamento 
Página 29 – Capítulo 2 

 

11. CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS REGULAMENTARES 

Para o desenvolvimento da regulamentação de segurança da circulação, e 

com o objetivo de definir, com precisão, as condições de operação na 

Infraestrutura Ferroviária, a ANS, o GI e as ETF podem elaborar e aprovar 

documentação regulamentar de forma a complementar os Regulamentos 

de Segurança, permitindo assim: 

 Fixar critérios que facilitem a aplicação dos Regulamentos de 

Segurança; 

 Definir casos específicos de aplicação das regras constantes dos 

Regulamentos de Segurança; 

 Identificar e reduzir os riscos, minimizando as suas consequências. 

12. DOCUMENTOS DA COMPETÊNCIA DA ANS 

O normativo da ANS é disponibilizado no seu sítio da “Internet” e dado 

conhecimento ao GI e às ETF, os quais farão a sua divulgação interna. É 

constituído pelos seguintes tipos de documentos: 

12.1. REGULAMENTOS GERAIS DE SEGURANÇA (RGS) 

A cada Regulamento é atribuído um título, que contém as regras e os 

procedimentos regulamentares para a segurança da exploração 

Ferroviária. 

12.2. INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES DE SEGURANÇA (ICS) 

As ICS são um conjunto de Regras que operacionalizam e clarificam 

matérias estabelecidas no Regulamento Geral de Segurança, podendo 

ter carácter permanente ou temporário. Estes Documentos podem ser: 

 Pré-estabelecidos – Documentos de carácter permanente, 

identificados por um conjunto de três algarismos, (102, 203), em 

que o algarismo das centenas é um número sequencial (1 a 9) e o 
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algarismo das unidades corresponde ao Regulamento Geral de 

Segurança que estes documentos complementam. 

 Sequenciais – Documentos de carácter temporário, identificados 

por dois conjuntos de algarismos separados por uma barra. O 

primeiro conjunto corresponde a um número sequencial de (1 a n) 

e o segundo ao ano de publicação. 

12.3. INSTRUÇÕES  

São Documentos de carácter permanente, identificados por dois 

conjuntos de algarismos separados por uma barra. O primeiro conjunto 

corresponde a um número sequencial de (1 a n) e o segundo ao ano de 

publicação. 

12.4. REGULAMENTOS  

São Documentos de carácter permanente, identificados pelo seu título. 

12.5. RECOMENDAÇÕES  

São Documentos de carácter permanente, identificados por dois 

conjuntos de algarismos separados por uma barra. O primeiro conjunto 

corresponde a um número sequencial de (1 a n) e o segundo ao ano de 

publicação. 

12.6. GUIAS DE IMPLEMENTAÇÃO  

São Documentos que contêm orientações para implementação de 

obrigações legais e regulamentares, destinados aos GI e às ETF, 

identificadas pelo seu título. 

13. REGULAMENTAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO GI 

O GI é responsável por elaborar, difundir e garantir a disponibilização das 

regras que considere necessárias para a Gestão de Circulação Ferroviária e 

incluir no SGS os procedimentos para garantir a sua implementação. 
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13.14. PASSAGENS DE NÍVEL TEMPORÁRIAS (PNT) 

Documentos que contemplam a enumeração das passagens de nível 

temporárias e os respetivos períodos de encerramento e abertura.  

13.15. HORÁRIOS (H) E CARTAS IMPRESSAS (CI) 

Documentos que contêm o conjunto de dados que definem todos os 

movimentos programados de comboios e de mais material circulante, 

numa determinada infraestrutura durante o período de vigência.   

13.16. AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE CIRCULAÇÃO (AEC) 

Documento que contêm condições de circulação, não enquadradas na 

regulamentação vigente. 

14. NORMAS E PROCEDIMENTOS DA COMPETÊNCIA DAS ETF 

As ETF são responsáveis por elaborar, difundir e garantir a disponibilização 

das regras internas que considerem necessárias para o cumprimento das 

normas de segurança e incluir no SGS os procedimentos para garantir a sua 

implementação. 

Esta documentação deverá, no mínimo, conter: 

14.1. GUIA DE PROCEDIMENTOS DO MAQUINISTA 

Documento em que a ETF fará verter toda a informação necessária à 

atividade dos Maquinistas, conforme o indicado na ETI - EGT, o qual será 

elaborado de acordo com as linhas onde os Maquinistas prestem serviço, 

sendo a informação extraída dos documentos publicados pela ANS, pelo 

GI e pela própria ETF. 

14.2. GUIA DE ITINERÁRIO  

Documento que cada ETF coloca à disposição dos seus Maquinistas, 

conforme o indicado na ETI - EGT, relativo às características da linha, cujo 

conteúdo deverá ser extraído dos documentos publicados pelo GI. 
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Para a elaboração do Guia de Itinerário o GI facultará a informação 

definida na ETI - EGT. 

14.3. NORMAS E PROCEDIMENTOS 

As ETF devem elaborar e manter atualizado um Documento que defina a 

estrutura e a identificação das suas normas e procedimentos, que 

deverão conter, no mínimo: 

 Normas e procedimentos para a formação de comboios; 

 Normas e procedimentos para a frenagem; 

 Normas e procedimentos para a condução das unidades motoras; 

 Normas e procedimentos para carga dos vagões; 

 Normas e procedimentos para o desempenho de funções relativas 

à circulação, preparação e acompanhamento dos comboios.  

15. DEVER DE COMUNICAR 

Quando as regras, procedimentos e instruções das ETF e do GI afetem 

diretamente ou possam vir a afetar, a atividade das outras Empresas, 

devem ser, previamente, comunicadas àqueles e sempre que for relevante 

ser sujeitas a uma consulta prévia. 

16. DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS REGULAMENTARES 

A entidade responsável pela publicação de um Documento Regulamentar, 

garantirá a adequada distribuição aos seus destinatários. 

Compete ao GI e às ETF assegurar a atualização, distribuição e receção dos 

Documentos pelo seu pessoal de acordo com regulamentação interna 

específica.  
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O “Livro de Modelos” destina-se a ser utilizado pela Tripulação e pelos 

Responsáveis pela Circulação. Os livros utilizados pelos dois 

interlocutores devem estar identicamente estruturados e numerados.  

O “Livro de Modelos” deve compreender duas partes.  

 A primeira parte conterá, pelo menos, os elementos seguintes:  

 O índice dos Modelos de ordens escritas;  

 A lista das situações a que cada Modelo se aplica;  

 A tabela com o alfabeto fonético internacional.  

 A segunda parte conterá os Modelos propriamente ditos. Estes 

devem ser coligidos pela empresa ferroviária e fornecidos aos 

Maquinistas.  

25.5.3 LÉXICO FERROVIÁRIO  

Cada empresa ferroviária deve criar um léxico ferroviário para cada 

rede em que explore os seus comboios. O léxico deve utilizar os termos 

correntes na língua escolhida pela ETF e na língua "operacional" dos GI 

utilizados.  

O léxico deve compreender duas partes:  

 A listagem dos termos por tema;  

 A listagem de termos por ordem alfabética. 

26. RÁDIO DE CURTO ALCANCE 

O sistema de Rádio de Curto Alcance é destinado a estabelecer 

comunicações, numa área restrita, por regra, na execução de manobras. 

Este sistema permite, também, efetuar comunicações de e para o 

equipamento Solo-Comboio embarcado, no modo especificado para o 

efeito.  
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27. REGISTO DE TELEFONEMAS E MODELOS DE CIRCULAÇÃO 

O GI deve definir em regulamentação própria: 

 Modelos para registo de telefonemas a utilizar para protocolos de 

segurança (pedido e concessão de avanços, interdições de via, etc.) 

entre Responsáveis pela Circulação e entre estes e os Responsáveis 

pelos trabalhos. 

 Modelos a utilizar na segurança da circulação (autorização de 

ultrapassagem de sinal com a indicação de paragem absoluta, avisos de 

circulação, limitações de velocidade, etc) utilizados entre os 

Responsáveis pela Circulação e os Maquinistas. 

28. RESERVADO 

29. RESERVADO 
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Não é necessária a realização dos ensaios de freio, no caso de mudança de 

cabine ou serviços sucessivos durante o mesmo dia, se não houver 

modificação da composição. 

40. TIPOS DE PARAGEM DOS COMBOIOS 

A paragem de um comboio é classificada em função do seu estabelecimento 

e da sua finalidade. 

40.1.  PARAGEM EM FUNÇÃO DO ESTABELECIMENTO 

As paragens em função do seu estabelecimento dividem-se em Paragens 

prescritas, Paragens extraordinárias e Paragens impostas pela Sinalização: 

 Paragem Prescrita  

Indicada nos horários dos comboios. 

 Paragem extraordinária 

Não classificável na “paragem prescrita”, podendo efetuar-se por 

necessidade de gestão de tráfego, ou por causa justificada pelo GI ou 

pela ETF. 

 Paragem Imposta pela Sinalização 

Paragem imposta por condições de segurança da circulação. 

40.1.1 AVISO ÀS TRIPULAÇÕES, DE PARAGEM EXTRAORDINÁRIA 

O aviso à tripulação de um comboio, para que efetue uma paragem 

extraordinária, e o seu motivo, deve ser transmitido ao Maquinista da 

seguinte forma:  

 Paragem extraordinária pedida pela ETF  

A ETF solicita ao GI autorização para efetuar a paragem extraordinária 

para um ou mais comboios. 
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Caso a paragem seja autorizada com uma antecedência igual ou 

superior a 60 horas antes da partida do comboio da estação de origem, 

compete à ETF definir a forma de avisar a tripulação.  

Caso a paragem seja autorizada com menos de 60 horas antes da 

partida do comboio da estação de origem, compete ao GI a transmissão 

do aviso à Tripulação através da entrega de Modelo. 

 Paragem extraordinária estabelecida pelo GI  

O GI transmite o aviso à tripulação, através da entrega de Modelo. 

40.2. PARAGEM EM FUNÇÃO DA SUA FINALIDADE 

As paragens dos comboios, em função da sua finalidade, são classificadas 

em Paragens Comerciais e Paragens Técnicas: 

 Paragem Comercial 

Paragem para embarque e desembarque de passageiros, ou de 

alterações na composição dos comboios de mercadorias, podendo ser 

obrigatória ou condicional: 

 Paragem obrigatória 

Paragem comercial com tempo atribuído. 

 Paragem condicional  

Paragem comercial condicionada à existência de passageiros para 

embarque ou desembarque. 

 Paragem Técnica 

Paragem por causas de carácter estritamente técnico, podendo ser 

instantânea ou com tempo atribuído: 

 Paragem instantânea  

Paragem técnica onde não é definido um tempo mínimo de paragem.  


