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2º Aditamento 
ao 

REGULAMENTO GERAL DE SEGURANÇA II  

SINAIS 

1. Objeto 

Comunicar as alterações introduzidas no RGS II. 

2. Descrição 

O presente Aditamento tem por finalidade atualizar o RGS II com as 

seguintes alterações: 

▪   Capítulo 1 – Função e Classificação dos Sinais  

➢ Ponto 11 – Sinais Fixos 

▪ Incluir a possibilidade de instalação de sinais de limitação 

temporária “LV” em suportes existentes na infraestrutura; 

➢ Ponto 11.2.1 – Sinais de Aviso de Velocidade Máxima Autorizada 

▪ Designação de Aviso de velocidade máxima autorizada em 

limitações de velocidade temporárias; 

▪ Designação de Aviso de velocidade máxima autorizada 

estabelecida em TVM; 

➢ Ponto 11.3 – Sinais Fixos Auxiliares ou Indicadores 

▪ Incluir a designação de Sinal Indicador de Identificação de 

linha. 
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▪   Capítulo 4 – Sinais de Velocidade Máxima Autorizada 

É eliminado o conceito de sinal de aviso com fundo amarelo para 

velocidades iguais ou inferiores a 40 km/h e sinal de aviso com fundo 

branco para velocidades superiores a 40 km/h, sendo introduzidas 

alterações nos pontos 33.1.1 e 33.1.2, como a seguir indicado.  

➢ Ponto 33.1.1 – Incluir que o sinal de aviso de fundo amarelo 

(figura 33.1) estabelece o valor máximo de velocidade autorizada 

em limitações de velocidade temporárias (LV); 

➢ Ponto 33.2.1 – Incluir que o sinal de aviso de fundo branco (figura 

33.2) estabelece o valor máximo de velocidade autorizada em 

limitações de velocidade constantes na Tabela de Velocidade 

Máxima (TVM). 

➢ Ponto 34.1.1 – Incluir que o sinal com a representação 34.1 de fundo 

branco para as velocidades estabelecidas em TVM e de fundo amarelo 

para as velocidades estabelecidas em limitação de velocidade 

temporária “LV”. 

▪ Capítulo 5 – Sinais Auxiliares ou Indicadores  

➢ Ponto 49 – Sinal indicador de aviso sonoro, alterar a regra de 

colocação do Sinal “S” em relação à distância do local objetivo. 

É criado um novo sinal: 

➢ Ponto 67 - Sinal Indicador de Identificação de linha; 

3. Páginas alteradas e distribuídas 

Em anexo distribuem-se as páginas 17/18, 21/22, 55/56 (índice), 57/58, 

59/60, 61/62, 65/66, 67/68 e 69/70 (índice), 87/88, 103/104, 105/106 e 

107/108 que substituem as de igual numeração. 

Lisboa,     de __________ de 2021 

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

 

José Pinheiro 
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s sinais são utilizados como meio de transmissão de indicações, 

destinadas a garantir a segurança da circulação dos comboios. Os 

sinais, de acordo com a sua natureza classificam-se em: 

◼ Sinais Fixos; 

◼ Sinais Portáteis; 

◼ Sinais dos Comboios. 

11. SINAIS FIXOS 

Os sinais fixos são os que se encontram instalados, com carácter 

permanente ou temporário, em pontos determinados da via, destinando-

se a: 

◼ Regular a circulação e manobras dos comboios; 

◼ Complementar as indicações dadas por outros sinais; 

◼ Regular a velocidade de circulação dos comboios; 

◼ Transmitir indicações relativas à condução das unidades motoras, 

de tração elétrica. 

Os sinais fixos estão colocados geralmente à esquerda da via a que dizem 

respeito, no sentido do movimento dos comboios, ou suspensos em 

armações próprias (pórticos ou consolas) à esquerda do eixo da respetiva 

via, e só transmitem indicações aos Maquinistas dos comboios que circulem 

por ela. Constituem exceção, os sinais que regulam a circulação dos 

comboios em contravia. 

Os sinais de limitação de velocidade máxima temporária “LV”, poderão ser 

instalados em suportes existentes na infraestrutura, tais como postes de 

catenária, estruturas de obras de arte, etc.  

Em circunstâncias especiais, os sinais podem ser instalados do lado oposto 

da via, sendo nesse caso obrigatória a colocação de seta indicadora da via a 

que respeitam. 

Os sinais fixos dividem-se em: 

◼ Sinais fixos fundamentais; 

◼ Sinais de Velocidade Máxima Autorizada; 

◼ Sinais Auxiliares ou indicadores; 
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◼ Sinais de Passagem de Nível; 

◼ Sinais de Tração Elétrica. 

11.1 SINAIS FIXOS FUNDAMENTAIS  

Os sinais fixos fundamentais destinam-se a regular, a circulação e 

manobras de comboios, dividindo-se em: 

◼ Sinais Principais; 

◼ Sinais Avançados; 

◼ Sinal de Cantonamento; 

◼ Sinal de Manobras; 

◼ Sinal de Barragem. 

11.1.1  SINAIS PRINCIPAIS  

Os sinais principais podem apresentar, entre outros aspetos, o 

correspondente à indicação de paragem absoluta. Existem os 

seguintes tipos de sinais principais: 

◼ Sinal Principal de Entrada; 

◼ Sinal Principal de Entrada Interior; 

◼ Sinal Principal de Saída Interior; 

◼ Sinal Principal de Saída; 

◼ Sinal Principal de Plena via; 

◼ Sinal Totalizador. 

 SINAL PRINCIPAL DE ENTRADA 

É o primeiro sinal que, no sentido da marcha, comanda as condições 

de entrada de um comboio numa estação; 

 SINAL PRINCIPAL DE ENTRADA INTERIOR 

É o sinal que instalado imediatamente a jusante do sinal principal de 

entrada, comanda as condições de entrada dos comboios nas Linhas 

de uma estação; 

 SINAL PRINCIPAL DE SAÍDA INTERIOR 

É o sinal que comanda as condições de saída dos comboios de linhas 

de uma estação. Quando um único sinal comandar a saída de várias 

linhas de estacionamento convergentes, toma então a designação de 

sinal de feixe; 
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11.2.1  SINAIS DE AVISO DE VELOCIDADE MÁXIMA AUTORIZADA 

São os sinais que transmitem indicações, que antecipam o 

conhecimento da localização, da velocidade indicada no sinal de 

velocidade máxima autorizada. 

◼ Aviso de velocidade máxima autorizada estabelecida em TVM. 

◼ Aviso de velocidade máxima autorizada por LV. 

◼ Aviso de velocidade máxima autorizada, diferenciada. 

◼ Aviso de velocidade máxima autorizada, a unidades motoras 

de Tração Elétrica. 

◼ Aviso de velocidade máxima autorizada, distinta. 

11.2.2 SINAIS DE INÍCIO DE VELOCIDADE MÁXIMA AUTORIZADA 

São os sinais que transmitem indicações, sobre a velocidade máxima a 

praticar. 

◼ Início de velocidade máxima autorizada. 

◼ Início de velocidade máxima autorizada, controlada por 

CONVEL. 

◼ Início de velocidade máxima autorizada, diferenciada. 

◼ Início de velocidade máxima autorizada, a unidades motoras 

de tração elétrica. 

◼ Início de velocidade máxima autorizada, distinta. 

11.2.3 INDICADORES COMPLEMENTARES DOS SINAIS DE AVISO E INÍCIO 

Para complementar a informação do sinal de aviso e início de 

velocidade máxima autorizada, existem dois sinais, que são: 

◼ Indicador de distância; 

◼ Indicador de direção. 

11.3 SINAIS FIXOS AUXILIARES OU INDICADORES 

São os sinais instalados com carácter permanente ou temporário que se 

destinam a complementar as indicações transmitidas pelos sinais fixos 

fundamentais ou a transmitir informações relevantes para a circulação. 
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◼ Sinais Complementares de proteção de ponte 

◼ Sinais de Zona Protegida 

◼ Sinal Repetidor de sinal principal 

◼ Sinal Indicador de condições de “Acesso ao Cantão” 

◼ Sinais Indicadores de aproximação de sinal fundamental 

◼ Sinais Indicadores de direção 

◼ Sinal Indicador de aproximação de apeadeiro 

◼ Sinais Indicadores de local de paragem 

◼ Sinal Indicador de Aviso Sonoro 

◼ Sinal Indicador de entrada em linha de topo 

◼ Sinal Indicador de posição de agulha 

◼ Sinal Indicador de posição de agulha talonável com retrocesso 

◼ Sinais Indicadores de mudança de perfil 

◼ Sinal Indicador de limite de resguardo 

◼ Sinal Indicador Quilométrico e Hectométrico 

◼ Sinal Indicador de estação em regime de «estação temporária» 

◼ Sinais Indicadores de Sistema de Cantonamento 

◼ Sinal Indicador de limite de manobras 

◼ Sinal Indicador de veículos imobilizados (em reparação) 

◼ Sinais Indicadores de existência de balizas do sistema CONVEL 

◼ Sinais Indicadores de climatização 

◼ Sinais Indicadores de utilização do Sistema Rádio Solo-Comboio 

◼ Sinais Indicadores de Zona de Trabalhos abrangida pelo SAACA 

◼ Sinal Indicador de “Inicio de Limitação de Velocidade Temporária, 

não Controlada” 

◼  Sinal Indicador de Identificação de Linha 
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CAPÍTULO 4 - SINAIS DE VELOCIDADE MÁXIMA 

AUTORIZADA 
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s sinais de Velocidade Máxima Autorizada utilizam-se para assinalar a 

velocidade máxima autorizada, com caráter permanente ou temporário e 

são constituídos por alvos fixos colocados, sempre que possível, a uma 

distância mínima de 2 metros acima do plano de rolamento e transmitem 

informações relativas a: 

◼ Aviso de Velocidade Máxima Autorizada; 

◼ Início de Velocidade Máxima Autorizada; 

◼ Informações complementares aos sinais de Aviso e de Início. 

33. SINAIS DE AVISO DE VELOCIDADE MÁXIMA AUTORIZADA 

 

 

 

 

 

 

Existem seis tipos de sinais de Aviso de Velocidade Máxima Autorizada: 

33.1 AVISO DE VELOCIDADE MÁXIMA AUTORIZADA POR LV   

33.1.1  ASPETO 

O aspeto do sinal é constituído por um alvo triangular de fundo 

amarelo e orla de cor preta, de vértice para baixo e com o valor da 

velocidade máxima autorizada estabelecida por LV, inscrito a preto, 

imposta pelo sinal “Início de Velocidade Máxima Autorizada” 

imediatamente a jusante. 

33.1.2  INDICAÇÃO 

Determina, a regulação da velocidade do comboio de modo a ser 

cumprida a velocidade máxima indicada pelo sinal “Início de 

Velocidade Máxima Autorizada”.  
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33.2 AVISO DE VELOCIDADE MÁXIMA AUTORIZADA ESTABELECIDA EM 

TVM  

33.2.1 ASPETO 

O aspeto do sinal é constituído por um alvo triangular de fundo branco 

e orla de cor preta, de vértice para baixo e com o valor da velocidade 

máxima autorizada estabelecida por TVM, inscrito a preto, imposta 

pelo sinal “Início de Velocidade Máxima Autorizada” imediatamente 

a jusante. 

33.2.2 INDICAÇÃO 

Determina, a regulação da velocidade do comboio de modo a ser 

cumprida a velocidade máxima indicada pelo sinal “Início de 

Velocidade Máxima Autorizada”. 

33.3 AVISO DE VELOCIDADE MÁXIMA AUTORIZADA, DIFERENCIADA 

O sinal de “Aviso de Velocidade Máxima Autorizada, diferenciada”, é 

utilizado na infraestrutura equipada com o Sistema CONVEL e com 

Velocidades Máximas diferenciadas por categorias de Comboios. 

33.3.1  ASPETO 

O aspeto do sinal é constituído por um alvo triangular branco, com orla 

de cor preta, de vértice para baixo e com a inscrição, a preto, da 

velocidade máxima autorizada (60, 70, 80 ou, 90 Km/h) e das letras 

CNV  

33.3.2  INDICAÇÃO 

Determina que a partir do sinal de “Aviso de velocidade máxima 

autorizada, diferenciada”: 

◼ Para comboios com o CONVEL ao serviço: 

Regular a velocidade de modo a atingir-se o sinal de “Início de 

Velocidade Máxima Autorizada”, com o valor indicado no Painel de 

Bordo do Sistema CONVEL; 

◼ Para comboios sem Sistema CONVEL ou com este fora de 

serviço: 

Regular a velocidade, de modo a atingir-se o sinal “Início de 

Velocidade Máxima Autorizada” à velocidade indicada por este. 
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33.4 AVISO DE VELOCIDADE MÁXIMA AUTORIZADA, A COMBOIOS DE 

TRAÇÃO ELÉTRICA 

O sinal de “Aviso de Velocidade Máxima Autorizada, a comboios de 

tração elétrica” é utilizado para estabelecer limites de velocidade 

impostos por constrangimentos das instalações de catenária. 

33.4.1 ASPETO 

O aspeto do sinal é constituído por um alvo triangular branco, com orla 

de cor azul, de vértice para baixo e com o valor da velocidade máxima 

autorizada inscrito a preto, imposta pelo sinal “Início de Velocidade 

Máxima Autorizada” imediatamente a jusante.  

33.4.2 INDICAÇÃO 

Determina a regulação da velocidade do comboio de modo a ser 

cumprida a velocidade máxima indicada no sinal “Início de Velocidade 

Máxima Autorizada, a comboio de tração elétrica”. 

33.5 AVISO DE VELOCIDADE MÁXIMA AUTORIZADA, DISTINTA 

O sinal de “Aviso de Velocidade Máxima Autorizada, distinta” é utilizado 

para estabelecer limites de velocidade distintos, de acordo com a 

natureza das composições. 

33.5.1  ASPETO 

O aspeto do sinal é constituído por dois alvos ambos de vértice para 

baixo, triangulares brancos, com orla de cor preta, e com o valor da 

velocidade máxima autorizada, inscrito a preto, em quilómetros por 

hora, sendo o alvo inferior complementado com um A maiúsculo. 

33.5.2  INDICAÇÃO 

Determina a regulação da velocidade de modo a atingir o sinal de 

“Início de Velocidade Máxima Autorizada”, com o valor da velocidade 

indicada por este. 

Para os comboios constituídas por automotoras e/ou unidades 

automotoras a velocidade a cumprir é a indicada no alvo inferior. 
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33.6 AVISO DE VELOCIDADE MÁXIMA AUTORIZADA, LUMINOSO 

O sinal de “Aviso de Velocidade Máxima Autorizada, luminoso” é 

utilizado para estabelecer limites de velocidade distintos, de acordo com 

a características do comboio, em determinados itinerários.  

33.6.1  ASPETO 

O aspeto do sinal é constituído por um alvo triangular de fundo preto 

e orla branca, de vértice para baixo, que apresenta focos luminosos 

brancos, constituindo os algarismos correspondentes à velocidade 

máxima, imposta pelo sinal “Inicio de Velocidade Máxima Autorizada”, 

luminoso, imediatamente a jusante. 

33.6.2  INDICAÇÃO 

Determina, a regulação de velocidade do comboio, de modo a ser 

cumprida a velocidade máxima indicada pelo sinal “Inicio de 

Velocidade Máxima Autorizada”. 

34. SINAIS DE INÍCIO DE VELOCIDADE MÁXIMA AUTORIZADA 

As indicações dadas pelos sinais de “Início de Velocidade Máxima 

Autorizada” devem ser cumpridas desde que o primeiro veículo do 

comboio atinge o sinal. 

Quando o comboio circular com uma velocidade inferior à velocidade 

indicada pelo sinal, só deverá respeitar esse valor após a cauda ultrapassar 

o sinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existem seis tipos de sinais de Início de Velocidade Máxima Autorizada: 
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34.1 INÍCIO DE VELOCIDADE MÁXIMA AUTORIZADA   

34.1.1  ASPETO 

O aspeto do sinal é constituído por um alvo quadrangular de fundo 

branco para as velocidades estabelecidas em TVM e de fundo amarelo 

para as velocidades estabelecidas por LV, com orla de cor preta, de 

diagonal vertical e com o valor da velocidade máxima autorizada, 

inscrito a preto, em quilómetros por hora. 

34.1.2  INDICAÇÃO 

Determina que a partir deste sinal deve ser cumprida a velocidade nele 

inscrita.  

34.2 INÍCIO DE VELOCIDADE CONTROLADA POR CONVEL 

34.2.1  ASPETO 

O aspeto do sinal é constituído por um alvo quadrangular branco, com 

orla de cor preta, de diagonal vertical e com as letras CNV inscritas a 

preto. 

34.2.2  INDICAÇÃO 

Indica que a partir deste sinal as velocidades máximas autorizadas, 

iguais ou superiores a 100Km/h, são exibidas, exclusivamente, pelo 

painel de bordo das unidades motoras. 

Para comboios sem CONVEL ou com o sistema fora de serviço: 

determina que, a partir deste sinal, a velocidade máxima autorizada é 

de 100 Km/h. 

34.3 INÍCIO DE VELOCIDADE MÁXIMA AUTORIZADA, DIFERENCIADA 

O sinal de “Início de Velocidade Máxima Autorizada, diferenciada”, é 

utilizado exclusivamente na infraestrutura equipada com o sistema 

CONVEL e com velocidades máximas diferenciadas por categorias de 

comboios. 

34.3.1  ASPETO 

O aspeto do sinal é constituído por um alvo quadrangular branco, com 

orla de cor preta, de diagonal vertical e com a indicação da velocidade 

máxima autorizada e as letras CNV inscritas a preto. O valor da 

velocidade máxima inscrito é de 60, 70, 80 ou 90 Km/h. 
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34.3.2  INDICAÇÃO 

Determina que a partir do sinal a velocidade máxima autorizada é: 

◼ Para comboios com o Sistema CONVEL ao serviço:  

A indicada pelo Painel de Bordo do Sistema CONVEL. 

◼ Para comboios sem Sistema CONVEL ou com este fora de 

serviço: 

A inscrita no sinal.  

34.4 INÍCIO DE VELOCIDADE MÁXIMA AUTORIZADA, A COMBOIOS DE 

TRAÇÃO ELÉTRICA 

O sinal de “Início de velocidade máxima autorizada”, a veículo de tração 

elétrica, é utilizado quando é necessário sinalizar velocidades impostas 

por constrangimentos das instalações de catenária. 

34.4.1  ASPETO 

O aspeto do sinal é constituído por um alvo quadrangular branco, com 

orla de cor Azul, de diagonal vertical e com o valor da velocidade 

máxima autorizada, inscrito a preto, em quilómetros por hora. 

34.4.2  INDICAÇÃO 

“Início da velocidade máxima autorizada, a comboio de tração 

elétrica”; determina que a partir deste sinal, os veículos de tração 

elétrica devem cumprir a velocidade nele inscrita.  

34.5 INÍCIO DE VELOCIDADE MÁXIMA AUTORIZADA, DISTINTA 

O sinal de “Início de velocidade máxima autorizada, distinta”, é utilizado 

quando é necessário sinalizar velocidades distintas em função do tipo de 

comboios, ou seja uma velocidade para automotoras e/ou unidades 

automotoras e outra para as restantes circulações. 

34.5.1  ASPETO 

O aspeto do sinal é constituído por dois alvos quadrangulares brancos, 

com orla de cor preta, de diagonal vertical e com o valor da velocidade 

máxima autorizada, inscrito a preto, em quilómetros por hora, sendo 

o alvo inferior complementado com um A maiúsculo. 



RGS II 

Distribuída pelo 2º Aditamento 
Página 65 – Capítulo 5 

 

CAPÍTULO 5 - SINAIS AUXILIARES OU 

INDICADORES 

39. SINAL COMPLEMENTAR DO SINAL PRINCIPAL (PROTEÇÃO DE PONTE) .................................. 71 

39.1. SINAL FECHADO (ACESO) ............................................................................................ 71 

39.1.1. ASPETO ............................................................................................................. 72 

39.1.2. INDICAÇÃO ......................................................................................................... 72 

39.2. SINAL ABERTO (APAGADO) ......................................................................................... 72 

39.2.1. ASPETO ............................................................................................................. 72 

39.2.2. INDICAÇÃO ......................................................................................................... 72 

40. SINAL COMPLEMENTAR DO SINAL AVANÇADO (PROTEÇÃO DE PONTE) ................................. 72 

40.1. SINAL FECHADO (ACESO) ............................................................................................ 73 

40.1.1. ASPETO ............................................................................................................. 73 

40.1.2. INDICAÇÃO ......................................................................................................... 73 

40.2. SINAL ABERTO (APAGADO) ......................................................................................... 74 

40.2.1. ASPETO ............................................................................................................. 74 

40.2.2. INDICAÇÃO ......................................................................................................... 74 

41. SINAL DE APROXIMAÇÃO DE “ZONA PROTEGIDA” ......................................................... 74 

41.1. SINAL DE “ZONA PROTEGIDA”, ABERTO ......................................................................... 74 

41.1.1. ASPETO ............................................................................................................. 74 

41.1.2. INDICAÇÃO ......................................................................................................... 75 

41.2. SINAL DE ”ZONA PROTEGIDA”, FECHADO ....................................................................... 75 

41.2.1. ASPETO ............................................................................................................. 75 

41.2.2. INDICAÇÃO ......................................................................................................... 75 

41.2.3. CONDIÇÕES PARA RETOMAR A MARCHA ................................................................... 75 

42. SINAL INDICADOR DE “FIM DE ZONA PROTEGIDA” ......................................................... 75 

42.1. ASPETO ................................................................................................................... 76 

42.2. INDICAÇÃO .............................................................................................................. 76 

43. SINAL REPETIDOR DE SINAL PRINCIPAL ....................................................................... 76 

43.1. SINAL REPETIDOR FECHADO ......................................................................................... 77 

43.1.1. ASPETO ............................................................................................................. 77 

43.1.2. INDICAÇÃO ......................................................................................................... 77 

43.2. SINAL REPETIDOR ABERTO ........................................................................................... 77 

43.2.1. ASPETO ............................................................................................................. 77 

43.2.2. INDICAÇÃO ......................................................................................................... 77 

44. SINAL DE “CONDIÇÕES DE ACESSO A CANTÃO” (SCAC) .................................................. 77 

44.1. SINAL DE CONDIÇÕES DE ACESSO A CANTÃO, SEM RESTRIÇÕES ........................................... 78 

44.1.1. ASPETO ............................................................................................................. 78 

44.1.2. INDICAÇÃO ......................................................................................................... 78 

44.2. SINAL DE CONDIÇÕES DE ACESSO A CANTÃO, COM RESTRIÇÕES .......................................... 78 

44.2.1. ASPETO ............................................................................................................. 78 

44.2.2. INDICAÇÃO ......................................................................................................... 78 



RGS II 

Distribuída pelo 2º Aditamento 
Página 66 – Capítulo 5 

 

45. SINAIS INDICADORES DE APROXIMAÇÃO DE SINAL FUNDAMENTAL ..................................... 79 

45.1. SINAL INDICADOR DE APROXIMAÇÃO A SINAL AVANÇADO .................................................. 79 

45.1.1. ASPETO ............................................................................................................. 79 

45.1.2. INDICAÇÃO ......................................................................................................... 79 

45.2. SINAL INDICADOR DE APROXIMAÇÃO A SINAL PRINCIPAL, DE ESTAÇÃO, DE PLENA VIA OU SINAL DE 

CANTONAMENTO ........................................................................................................... 79 

45.2.1. ASPETO ............................................................................................................. 80 

45.2.2. INDICAÇÃO ......................................................................................................... 80 

45.3. SINAL INDICADOR DE APROXIMAÇÃO A UM SINAL PRINCIPAL DE PLENA VIA QUE PROTEGE 

BIFURCAÇÕES ................................................................................................................ 80 

45.3.1. ASPETO ............................................................................................................. 80 

45.3.2. INDICAÇÃO ......................................................................................................... 80 

46. SINAIS INDICADORES DE DIREÇÃO ............................................................................. 80 

46.1. SINAL, INDICADOR DE ORIGEM DE ITINERÁRIO, LUMINOSO ................................................. 81 

46.1.1. ASPETO ............................................................................................................. 81 

46.1.2. INDICAÇÃO ......................................................................................................... 81 

46.2. SINAL, INDICADOR DE DESTINO DE ITINERÁRIO, LUMINOSO ................................................ 81 

46.2.1. ASPETO ............................................................................................................. 82 

46.2.2. INDICAÇÃO ......................................................................................................... 82 

46.3. SINAL, INDICADOR DE DESTINO DE ITINERÁRIO, DE FIGURA ................................................. 82 

46.3.1. ASPETO ............................................................................................................. 83 

46.3.2. INDICAÇÃO ......................................................................................................... 83 

47. SINAL INDICADOR DE APROXIMAÇÃO DE APEADEIRO ...................................................... 83 

47.1. ASPETO ................................................................................................................... 83 

47.2. INDICAÇÃO .............................................................................................................. 83 

48. SINAIS INDICADORES DE LOCAL DE PARAGEM ............................................................... 84 

48.1. SINAL INDICADOR DE LOCAL DE PARAGEM ÚNICO ............................................................. 84 

48.1.1. ASPETO ............................................................................................................. 84 

48.1.2. INDICAÇÃO ......................................................................................................... 84 

48.2. SINAL INDICADOR DE LOCAL DE PARAGEM, DISTINTO ........................................................ 85 

48.2.1. ASPETO ............................................................................................................. 85 

48.2.2. INDICAÇÃO ......................................................................................................... 85 

48.3. SINAL INDICADOR DE LOCAL DE PARAGEM, DIFERENCIADO ................................................. 86 

48.3.1. ASPETO ............................................................................................................. 86 

48.3.2. INDICAÇÃO ......................................................................................................... 86 

49. SINAL INDICADOR DE AVISO SONORO ........................................................................ 87 

49.1. ASPETO ................................................................................................................... 87 

49.2. INDICAÇÃO .............................................................................................................. 87 

49.3. SINAL COMPLEMENTAR DO SINAL INDICADOR DE AVISO SONORO ....................................... 88 

50. SINAL INDICADOR DE ENTRADA EM LINHA DE TOPO ....................................................... 89 

50.1. ASPETO ................................................................................................................... 89 

50.2. INDICAÇÃO .............................................................................................................. 89 
 

 



RGS II 

Distribuída pelo 2º Aditamento 
Página 67 – Capítulo 5 

 

51. SINAL INDICADOR DE POSIÇÃO DE AGULHA …………………………………………………………….89 

51.1. ASPETO ................................................................................................................... 90 

51.2. INDICAÇÃO .............................................................................................................. 90 

52. SINAL INDICADOR DE POSIÇÃO DE AGULHA TALONÁVEL, COM DISPOSITIVO DE RETROCESSO ..... 90 

52.1. ASPETO ................................................................................................................... 90 

52.2. INDICAÇÃO .............................................................................................................. 91 

53. SINAIS INDICADORES DE MUDANÇA DE PERFIL .............................................................. 91 

53.1. SINAL INDICADOR DE MUDANÇA DE PERFIL, PENDENTE ...................................................... 91 

53.1.1. ASPETO ............................................................................................................. 91 

53.1.2. INDICAÇÃO ......................................................................................................... 91 

53.2. SINAL INDICADOR DE MUDANÇA DE PERFIL, RAMPA .......................................................... 91 

53.2.1. ASPETO ............................................................................................................. 92 

53.2.2. INDICAÇÃO ......................................................................................................... 92 

54. SINAL INDICADOR DE LIMITE DE RESGUARDO ............................................................... 92 

54.1. ASPETO ................................................................................................................... 92 

54.2. INDICAÇÃO .............................................................................................................. 92 

55. SINAL INDICADOR QUILOMÉTRICO ............................................................................. 93 

55.1. ASPETO ................................................................................................................... 93 

55.2. INDICAÇÃO .............................................................................................................. 93 

56. SINAL INDICADOR HECTOMÉTRICO ............................................................................ 93 

56.1. ASPETO ................................................................................................................... 94 

56.2. INDICAÇÃO .............................................................................................................. 94 

57. SINAL INDICADOR DE ESTAÇÃO EM REGIME DE «ESTAÇÃO TEMPORÁRIA» ........................... 94 

57.1. INDICADOR DE ESTAÇÃO GUARNECIDA/EM SERVIÇO .......................................................... 94 

57.1.1. ASPETO ............................................................................................................. 94 

57.1.2. INDICAÇÃO ......................................................................................................... 94 

57.2. INDICADOR DE ESTAÇÃO DESGUARNECIDA/EM ECLIPSE ...................................................... 95 

57.2.1. ASPETO ............................................................................................................. 95 

57.2.2. INDICAÇÃO ......................................................................................................... 95 

58. SINAIS INDICADORES DE SISTEMA DE CANTONAMENTO ................................................... 95 

58.1. SINAL DE INÍCIO DE CANTONAMENTO TELEFÓNICO ............................................................ 95 

58.1.1. ASPETO ............................................................................................................. 96 

58.1.2. INDICAÇÃO ......................................................................................................... 96 

58.2. SINAL DE INÍCIO DE CANTONAMENTO AUTOMÁTICO.......................................................... 96 

58.2.1. ASPETO ............................................................................................................. 96 

58.2.2. INDICAÇÃO ......................................................................................................... 96 

58.3. SINAL DE INÍCIO DE VIA ÚNICA TEMPORÁRIA .................................................................... 96 

58.3.1. ASPETO ............................................................................................................. 97 

58.3.2. INDICAÇÃO ......................................................................................................... 97 

59. SINAL INDICADOR DE LIMITE DE MANOBRAS ................................................................ 97 

59.1. ASPETO ................................................................................................................... 97 

59.2. INDICAÇÃO .............................................................................................................. 97 

59.3. CONDIÇÕES DE ULTRAPASSAGEM .................................................................................. 97 



RGS II 

Distribuída pelo 2º Aditamento 
Página 68 – Capítulo 5 

 

 

60. SINAL INDICADOR DE VEÍCULOS IMOBILIZADOS ............................................................. 98 

60.1. ASPETO ................................................................................................................... 99 

60.2. INDICAÇÃO .............................................................................................................. 99 

61. SINAIS INDICADORES DE BALIZAS DO SISTEMA “CONVEL” .............................................. 99 

61.1. SINAL INDICADOR DE BALIZAS SEM INFORMAÇÃO PERMANENTE DE PARAGEM ........................ 99 

61.1.1. ASPETO ............................................................................................................. 99 

61.1.2. INDICAÇÃO ......................................................................................................... 99 

61.2. SINAL INDICADOR DE BALIZAS COM INFORMAÇÃO PERMANENTE DE PARAGEM .....................100 

61.2.1. ASPETO ........................................................................................................... 100 

61.2.2. INDICAÇÃO ....................................................................................................... 100 

61.3. SINAL INDICADOR DE BALIZAS DO SISTEMA DETETOR DE OBSTÁCULOS (SDO) .......................100 

61.3.1. ASPETO ........................................................................................................... 101 

61.3.2. INDICAÇÃO ....................................................................................................... 101 

62. SINAIS INDICADORES DE CLIMATIZAÇÃO .................................................................... 102 

62.1. SINAL DE “AVISO DE DESLIGAR” ..................................................................................102 

62.1.1. ASPETO ........................................................................................................... 102 

62.1.2. INDICAÇÃO ....................................................................................................... 102 

62.2. SINAL DE “DESLIGAR” ...............................................................................................102 

62.2.1. ASPETO ........................................................................................................... 103 

62.2.2. INDICAÇÃO ....................................................................................................... 103 

62.3. SINAL DE “AVISO DE LIGAR” .......................................................................................103 

62.3.1. ASPETO ........................................................................................................... 103 

62.3.2. INDICAÇÃO ....................................................................................................... 103 

62.4. SINAL DE “LIGAR” ....................................................................................................103 

62.4.1. ASPETO ........................................................................................................... 103 

62.4.2. INDICAÇÃO ....................................................................................................... 103 

63. SINAIS INDICADORES DE UTILIZAÇÃO DO “SISTEMA DE COMUNICAÇÕES SOLO- COMBOIO” ..... 104 

63.1. SINAL DE ENTRADA EM “SETOR DE REGULAÇÃO” ............................................................104 

63.1.1. ASPETO ........................................................................................................... 104 

63.1.2. INDICAÇÃO ....................................................................................................... 104 

63.2. SINAL DE SAÍDA DE “SETOR DE REGULAÇÃO” .................................................................104 

63.2.1. ASPETO ........................................................................................................... 104 

63.2.2. INDICAÇÃO ....................................................................................................... 105 

63.3. SINAL INDICADOR DE ”GRUPO DE FREQUÊNCIAS” ...........................................................105 

63.3.1. ASPETO ........................................................................................................... 105 

63.3.2. INDICAÇÃO ....................................................................................................... 105 

64. SINAIS INDICADORES DE ZONA DE TRABALHOS ABRANGIDA POR “SAACA” ....................... 105 

64.1. SINAL INDICADOR DE “INÍCIO DE ZONA DE TRABALHOS” ABRANGIDA POR “SAACA” .............106 

64.1.1. ASPETO ........................................................................................................... 106 

64.1.2. INDICAÇÃO ....................................................................................................... 106 

64.2. SINAL INDICADOR DE ”FIM DE ZONA DE TRABALHOS” ABRANGIDA POR “SAACA” ................106 

64.2.1. ASPETO ........................................................................................................... 106 

64.2.2. INDICAÇÃO ....................................................................................................... 106 
 



RGS II 

Distribuída pelo 2º Aditamento 
Página 69 – Capítulo 5 

 

65. SINAL INDICADOR DE “INÍCIO DE LIMITAÇÕES DE VELOCIDADE TEMPORÁRIA, NÃO CONTROLADA”107 
65.1. ASPETO ........................................................................................................... 107 

65.2. INDICAÇÃO ....................................................................................................... 107 

66. SINAL INDICADOR QUILOMÉTRICO E HECTOMETRICO  ........................................................ 107 
66.1. ASPETO ........................................................................................................... 108 

66.2. INDICAÇÃO ....................................................................................................... 108 

67. SINAL INDICADOR DE IDENTIFICAÇÃO DE LINHA ............................................................ 108 

68. DISPONÍVEL....................................................................................................... 108 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RGS II 

Distribuída pelo 2º Aditamento 
Página 70 – Capítulo 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página propositadamente deixada em branco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RGS II 

Distribuído pelo 2º Aditamento 
Página 87 - Capítulo 5 

 

49  SINAL INDICADOR DE AVISO SONORO 

Indica os locais em que é obrigatório fazer uso do sinal sonoro da unidade motora. É 

colocado do lado esquerdo da via a que diz respeito, no sentido normal de circulação, 

e do lado direito, no sentido da contravia, na proximidade de Passagens de Nível, ou 

de outros locais da linha com má visibilidade e ainda para proteção de pessoal em 

trabalhos na via ou na sua proximidade.  

O sinal indicador de aviso sonoro, deve, por regra, ser colocado à distância do local 

objetivo, em metros atendendo à velocidade máxima no local conforme indicado no 

quadro seguinte:  

Velocidade 
Máxima (Km/h) 

Distância do 
sinal “S” ao 

local (m) 

V ≤ 50 200 

50 < V ≤ 90 350 

V > 90 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.1 ASPETO 

O aspeto do sinal é constituído por um alvo retangular branco refletor, sem orla, 

com um «S» inscrito, a preto. 

49.2 INDICAÇÃO 

Indica o uso obrigatório do sinal sonoro regulamentar, feito com a buzina da 

unidade motora e com um toque longo (—), repetido várias vezes até ao local 

objetivo, para anunciar a aproximação do comboio. 



Distribuído pelo 2º Aditamento 
Página 88 - Capítulo 5 

 

 

Fica dispensada a repetição do sinal sonoro no período noturno se o local objetivo 

se situar em meio urbano com exceção na proteção de pessoal em trabalhos na via 

ou sua proximidade.  

49.3 SINAL COMPLEMENTAR DO SINAL INDICADOR DE AVISO SONORO 

Utiliza-se, como complemento ao sinal indicador de aviso sonoro sendo colocado 

no respectivo poste do sinal, para proteger pessoal em trabalhos na via ou na sua 

proximidade. 

Corresponde a uma placa retangular branca com a inscrição, a preto. 
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62.2.1   ASPETO 

O aspeto do sinal é constituído por um alvo vertical, resultante da junção 

de um retângulo superior com um semicírculo inferior, pintado de 

branco refletor com uma orla e um «G» inscrito a preto e uma faixa 

oblíqua vermelha refletora. 

62.2.2 INDICAÇÃO 

Indica o local onde se deve desligar o gerador de climatização. 

62.3 SINAL DE “AVISO DE LIGAR” 

 

 

 

 

 

 

62.3.1  ASPETO 

O aspeto do sinal é constituído por um alvo vertical, resultante da junção 

de um retângulo inferior com um semicírculo superior, pintado de branco 

refletor com uma orla e um «G» inscrito a preto. Apresenta, no mastro, 

uma placa retangular branca com algarismos inscritos a preto. 

62.3.2 INDICAÇÃO 

Indica a distância ao sinal de “Ligar” o gerador de climatização. 

62.4 SINAL DE “LIGAR” 

 

 

 

 

 

62.4.1  ASPETO 

O aspeto do sinal é constituído por um alvo vertical, resultante da junção 

de um retângulo inferior com um semicírculo superior, pintado de branco 

refletor com uma orla e um «G» inscrito a preto. 

62.4.2  INDICAÇÃO 

Indica o local onde se deve ligar o gerador de climatização. 
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63 . SINAIS INDICADORES DE UTILIZAÇÃO DO “SISTEMA DE COMUNICAÇÕES 

SOLO-COMBOIO” 

Os sinais indicadores de utilização do “Sistema de Comunicações Solo-

Comboio” utilizam-se para sinalizar os locais onde se iniciam e terminam os 

“Sectores de Regulação” e os “Grupos de Frequência”. São colocados na 

infraestrutura equipada com o “Sistema de Comunicações Solo-comboio”, em 

ambos os sentidos de circulação e em todas as vias.  

63.1 SINAL DE ENTRADA EM “SETOR DE REGULAÇÃO” 

 

 

 

 

 

 

63.1.1  ASPETO 

O aspeto do sinal é constituído por um alvo retangular, pintado de branco 

refletor, com uma orla preta, colocado na posição vertical e com a 

inscrição das letras SR e de um número a preto. 

63.1.2 INDICAÇÃO 

Indica ao responsável pelo equipamento (Posto Móvel) que a jusante do 

sinal, o seu equipamento fica abrangido automaticamente pelo “Sector 

de Regulação” (Regulador) correspondente ao número indicado no sinal. 

63.2 SINAL DE SAÍDA DE “SETOR DE REGULAÇÃO” 

 

 

 

 

 

 

63.2.1  ASPETO 

O aspeto do sinal é constituído por um alvo retangular pintado de branco 

refletor com uma orla preta, colocado na posição vertical e bem assim com 

a inscrição de uma seta envolvida por um retângulo e as letras SR e um 

número, tudo a preto. 
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63.2.2 INDICAÇÃO 

Indica ao responsável pelo equipamento (Posto Móvel) que à passagem 

por este sinal, vai deixar de estar abrangido pelo “Sector de Regulação” 

(Regulador) correspondente ao número indicado no sinal, devendo por 

isso: 

◼ Enviar a mensagem codificada "Saída do Sistema", para informar o 

“Regulador” que o vai deixar. Caso não seja oportuno executar a 

operação "Saída do Sistema", antes de atingir o sinal indicador de 

“Entrada no Setor de Regulação” a jusante, o agente responsável pelo 

equipamento (Posto Móvel) não a deverá concretizar, após a 

passagem por este sinal, pois se o fizer, o seu equipamento ficará 

eliminado quer do “Regulador” anterior quer do seguinte. 

63.3 SINAL INDICADOR DE ”GRUPO DE FREQUÊNCIAS” 

 

 

 

 

 

 

63.3.1 ASPETO 

O aspeto do sinal é constituído por um alvo retangular pintado de branco 

refletor com uma orla preta, colocado na posição vertical e com a inscrição 

das letras GR e dois dígitos, ambos a preto. 

63.3.2 INDICAÇÃO 

Indica ao responsável pelo equipamento (Posto Móvel) o número do 

“Grupo de Frequências” a introduzir no seu rádio, a jusante do sinal. 

 

64 SINAIS INDICADORES DE ZONA DE TRABALHOS ABRANGIDA POR 

“SAACA” 

Os sinais indicadores de zona de trabalhos abrangida por “SAACA” utilizam-se 

para assinalar uma “Zona de Trabalhos” na via, protegida por um “Sistema de 

Aviso de Aproximação de Circulações, Automático” (SAACA). São colocados 

dois sinais fixos, um de “Início”, e o outro, de “Fim” de “Zona de Trabalhos” 

abrangida por “SAACA”, do lado esquerdo da via, no sentido normal de 

circulação, e do lado direito, no sentido da contravia. Existem dois sinais: 
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64.1 SINAL INDICADOR DE “INÍCIO DE ZONA DE TRABALHOS” ABRANGIDA 

POR “SAACA” 

 

 

 

 

 

 

64.1.1 ASPETO 

O aspeto do sinal é constituído por um alvo retangular de cor amarela com 

orla preta, contendo no seu interior, inscrito a preto, uma letra “T”. 

64.1.2 INDICAÇÃO 

Indica a entrada numa “Zona de Trabalhos” abrangida por “SAACA”. 

Quando um comboio, por motivo imprevisto, parar no interior de uma 

“Zona de Trabalhos” na via, abrangida por “SAACA”, deve retomar a sua 

marcha, se nada se opuser, em regime de “Marcha à Vista”, cumprindo 

este regime até a cauda ultrapassar o sinal “Fim de Zona de Trabalhos 

abrangida por SAACA“. 

64.2 SINAL INDICADOR DE ”FIM DE ZONA DE TRABALHOS” ABRANGIDA POR 

“SAACA” 

 

 

 

 

 

 

64.2.1  ASPETO 

O aspeto do sinal é constituído por um alvo retangular, de cor amarela 

refletora com orla preta, contendo no seu interior, inscrito a preto, uma 

letra “ T “ traçada por uma faixa oblíqua vermelha. 

64.2.2  INDICAÇÃO 

Indica a saída de uma “Zona de Trabalhos” abrangida por “SAACA”. 
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65 SINAL INDICADOR DE “INÍCIO DE LIMITAÇÃO DE VELOCIDADE 

TEMPORÁRIA, NÃO CONTROLADA” 

O sinal indicador de início de limitação de velocidade temporária, não 

controlada, para troços equipados com o sistema “CONVEL”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.1. ASPETO 

O aspeto do sinal é constituído por um alvo retangular de cor amarela 

com orla preta, contendo no seu interior, inscrito a preto, as letras “LV”. 

 65.2 INDICAÇÃO 

Indica o ponto quilométrico de início de uma limitação de velocidade não 

controlada, a partir do qual o Maquinista deve cumprir a limitação de 

velocidade indicada no Modelo de Limitação de Velocidade que é 

portador.  

66 SINAL INDICADOR QUILOMÉTRICO E HECTOMÉTRICO 

O sinal indicador quilométrico e hectométrico está colocado por regra no lado 

esquerdo da linha, em local de boa visibilidade. 

Este sinal, substituirá progressivamente o “sinal indicador quilométrico” e o 

“sinal indicador hectométrico”, regulamentados nos pontos 55 e 56, 

respetivamente. 
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66.1 ASPETO 

O aspeto do sinal é constituído por uma placa quadrangular pintada de 

branco refletor nos dois lados, com a inscrição numérica na parte superior 

correspondente ao ponto quilométrico e na parte inferior correspondente 

ao ponto hectométrico. 

66.2 INDICAÇÃO 

Indica a posição quilométrica onde se encontra.  

67 SINAL INDICADOR DE IDENTIFICAÇÃO DE LINHA 

O sinal indicador de identificação de linha está colocado na entrevia das linhas 

a que respeita, junto ao indicador de limite de resguardo, em local de boa 

visibilidade, instalado em zonas de manobra, em que as linhas de origem sejam 

comandadas por um único sinal luminoso. 

 

 

 

 

67.1 ASPETO 

O aspeto do sinal é constituído por uma placa retangular pintada de branco 

refletor de um lado, com a inscrição alfanumérica correspondente à 

designação das linhas a que respeita, na parte central e com a representação 

de setas na parte superior e inferior. 

67.2 INDICAÇÃO 

Identifica a designação e numeração da linha contigua à direção da seta 

indicadora.  

 

68. DISPONÍVEL 

 

Sinal de Figura 
 


