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1º 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 e correções: 

   Capítulo 2 – Função e Classificação dos Sinais  

 Ponto 11.1.1 – Sinais Principais, incluir os Sinais Totalizadores na 

nova alínea e); 

 Ponto 11.1.2 alínea b) – Sinal Avançado Puro, clarificar a pintura 

dos postes dos sinais avançados puros e de todos os sinais a 

montante dos sinais principais. 

   Capítulo 3 – Sinais Fixos Fundamentais  

 Ponto 16 – Identificação dos Sinais Fixos Fundamentais, corrigir 

a designação do Sinal Repetidor “RSxx”; 

 Ponto 22.1.1 Um Foco Luminoso, Vermelho intermitente, 

clarificar a sua utilização nos sinais principais (entrada, saída e de 

plena via); 



 

 

 

 Ponto 22.2 Indicação, clarificar a indicação do “Foco luminoso, 

vermelho intermitente”; 

 Ponto 23.3 Velocidades a cumprir, corrigir o título do ponto 

23.3.2 e as numerações dos sub pontos; 

  Capítulo 4 – Sinais de Velocidade Máxima Autorizada  

É distribuído um novo Capitulo 4, onde são incluídos os seguintes 

novos sinais: 

 Pontos 33 e 33.6 - Sinal de Aviso de Velocidade Máxima 

Autorizada, luminoso; 

 Pontos 34 e 34.6 - Sinal de Inicio de Velocidade Máxima 

Autorizada, luminoso; 

 Capítulo 5 – Sinais Auxiliares ou Indicadores  

São criados os seguintes novos sinais: 

 Ponto 65 - Sinal Indicador de “Inicio de Limitação de 

Velocidade Temporária, não controlada”; 

 Ponto 66 - Sinal Indicador Quilométrico e Hectométrico; 

3. Páginas alteradas e distribuídas 

Em anexo distribuem-se as páginas 9/10, 17/18, 19/20, 27/28 (índice), 

33/34, 41/42, 43/44, 45/46, 55/56, 57/58, 59/60, 61/62, 63/64, 65/66, 

67/68, 69/70 (índice), 103/104, 105/106 e 107/108 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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Indicação mais restritiva: Indicação que traduz um maior grau de 

condicionamento, que outra, para um mesmo movimento.  

“Marcha à Vista”: Movimento em que o Maquinista deve regular a 

velocidade, de forma a poder parar na extensão da via que avista, se pela 

sua frente surgir qualquer obstáculo ou sinal de paragem, não 

excedendo em caso algum a velocidade de 30 Km/h.  

Ponto de informação: Meio de transmissão de informações, associadas 

ou não a um sinal, destinadas a garantir a segurança da circulação dos 

comboios.  

Regime de exploração: Regime de gestão da circulação dos comboios, 

de acordo com o sistema de cantonamento existente. 

Regime de exploração simplificado (RES): Regime de exploração, 

caracterizado pela troca de telegramas telefonados, entre o Chefe de 

Linha e o Responsável pela Circulação, no Comboio, relativos ao serviço 

de circulação. 

Regime de cantonamento automático puro (RCAP): Regime de 

exploração onde existe continuidade de aspetos entre sinais, isto é, o 

aspeto de um sinal depende sempre do aspeto do sinal seguinte.  

Regime de cantonamento interpostos (RCI): Regime de exploração em 

que os sinais principais de saída de uma estação estão encravados com 

os sinais principais de entrada e de saída da estação colateral. 

Regime informatizado simplificado de exploração (SISE): Regime de 

exploração que se realiza efetuando troca de dados entre o Centro 

Informatizado de Gestão de Operações e os Comboios, através de 

equipamento apropriado, para autorizações de circulação e manobras, 

bem como, para procedimentos de chegada e partida dos comboios nas 

estações. 

Regime de cantonamento automático com sinais avançados (RCASA): 

Regime de exploração onde existe mais que um cantão entre duas 

estações consecutivas. Dada a dimensão dos cantões, não existe 
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continuidade de aspetos em plena via, a não ser entre os sinais 

avançados e os respetivos sinais principais. 

Regime de cantonamento telefónico (RCT): Regime de exploração que 

se realiza com troca de despachos telefónicos (pedidos e concessões de 

avanço, avisos de chegada e de partida e passagem dos comboios) entre 

uma Dependência e as suas colaterais com interferência na circulação.  

Sinal: Meio de transmissão de indicações, através de aspeto, destinadas 

a garantir a segurança da circulação dos comboios e dos movimentos de 

manobras. 

Sinal aberto: Sinal apresentando um aspeto correspondente à indicação 

que não seja a mais restritiva que pode apresentar.  

Sinal combinado: Sinal que pode apresentar aspetos de circulação e 

aspetos de manobra. 

Sinal fechado: Sinal apresentando o aspeto correspondente à indicação 

mais restritiva que pode apresentar. 

Sinal fixo de figura: Sinal fixo cujos aspetos são apresentados através de 

alvos definidos por formas geométricas e cores. São geralmente 

revestidos de materiais refletores. 

Sinal fixo luminoso: Sinal constituído por um painel onde são fixadas 

lanternas elétricas. Cada lanterna, quando acesa, apresenta uma única 

cor. 

Sinal luminoso alto: Sinal, geralmente suportado por um poste, onde o 

centro da lanterna inferior do pavilhão se encontra a aproximadamente 

4,20 m do plano de rolamento. 

Sinal luminoso baixo: Sinal em que, por carência de espaço, o pavilhão 

fica a pouca distância do plano de rolamento. Só pode ser utilizado em 

locais onde a velocidade é inferior a 45 km/h.  

Sistema de cantonamento: Sistema de exploração que garante a 

circulação dos comboios de acordo com a ocupação de cada cantão, por 

um único comboio em cada momento. 
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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. 

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; 

 Sinais de Passagem de Nível; 

 Sinais de Tração Elétrica. 

O 
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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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 SINAL PRINCIPAL DE SAÍDA 

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

interior, caso exista, comanda as condições de circulação. 

 SINAL TOTALIZADOR 

É o sinal instalado a jusante do sinal principal de saída e da última 

agulha de uma Dependência, que determina as condições de acesso 

ao cantão. 

 SINAL PRINCIPAL DE PLENA VIA 

É o sinal que, em plena via comanda o acesso a uma bifurcação, desvio 

ou ramal. No cantonamento automático, também, garante o 

espaçamento de segurança dos comboios. 

Os postes, do Sinal principal de entrada e do Sinal principal de plena 

via, são ambos pintados com faixas alternadas pretas e brancas com 75 

cm de altura. 

11.1.2  SINAIS AVANÇADOS 

Os sinais avançados transmitem informações que antecipam o 

conhecimento das condições estabelecidas pelos sinais principais, ou 

relativas às condições de entrada numa estação. 

Existem os seguintes tipos de sinais Avançados: 

 Sinal Avançado; 

 Sinal Avançado Puro. 

 SINAL AVANÇADO: 

Este sinal transmite informações que antecipam o conhecimento das 

possíveis condições estabelecidas pelo sinal principal de plena via ou 

de entrada na estação, ou relativas a determinado ponto singular da 
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via, a jusante, transmitindo informações relativas ao estado de 

ocupação das secções de via a jusante. 

 SINAL AVANÇADO PURO: 

Este sinal transmite, exclusivamente, informações que antecipam o 

conhecimento das possíveis condições estabelecidas pelo sinal 

principal de plena via ou de entrada na estação ou relativas a 

determinado ponto singular da via, a jusante, não transmitindo 

informações relativas ao estado de ocupação de secções de via a 

jusante do mesmo. 

Os postes destes sinais e dos sinais a montante dos principais, cujos 

aspetos dependam da posição de fechado dos sinais principais, são 

igualmente pintados com faixas alternadas pretas e brancas com 30 cm 

de altura. 

 

 

 

 

 

11.1.3 SINAL DE CANTONAMENTO 

Este sinal, instalado em plena via, garante o espaçamento de segurança 

dos comboios no cantonamento automático. 

11.1.4 SINAL DE MANOBRAS 

É o sinal que comanda os movimentos de manobras. Excecionalmente, 

este sinal pode comandar a entrada ou saída numa estação. 

11.1.5 SINAL DE BARRAGEM 

Este sinal proíbe o acesso a um determinado troço de linha ou ponto 

singular. 

11.2 SINAIS DE VELOCIDADE MÁXIMA AUTORIZADA 

Estes sinais avisam o Maquinista e impõem a velocidade máxima 

permitida, pelo conjunto das instalações fixas, num dado troço de via.  
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STCDx Sinal Totalizador Descendente de sentido de contravia. 

Bxx Sinal de Barragem. 

RSxx 

Sinal repetidor de sinal principal ou combinado 

circulação/manobras. O sufixo “xx” será o mesmo do 

utilizado pelo sinal ao qual o repetidor se refere. 

17. CONFIGURAÇÃO DOS ALVOS E DOS PAINÉIS DOS SINAIS 

17.1 CONFIGURAÇÃO DOS ALVOS DOS SINAIS DE FIGURA 

Os alvos dos sinais de figura, apresentam formas geométricas, pintadas 

com cores refletoras, de acordo com o código fundamental de sinais. 

17.2 CONFIGURAÇÃO DOS PAINÉIS DOS SINAIS LUMINOSOS 

O painel dos sinais luminosos, pode apresentar as seguintes 

configurações: 

 Um painel retangular de cor preta e orla branca, com os cantos 

superiores e inferiores arredondados, utilizado nos sinais de 

circulação no sentido normal; 

 Um painel retangular de cor preta e orla branca, utilizado nos sinais 

de circulação no sentido da contravia; 

 Um painel circular de cor preta e orla branca, utilizado nos sinais 

avançados puros. 

 

 



RGS II 

 
Distribuído pelo 1º Aditamento 

Página 34 – Capítulo 3 
 

O painel é colocado em sinais altos ou sinais baixos, e onde na vertical são 

fixadas lanternas, em número de duas, três, quatro ou cinco, cujos focos, 

comandam a circulação de comboios e os movimentos de manobras.  

Os focos têm as seguintes cores: 

 Verde; 

 Vermelho; 

 Amarelo; 

 Branco Lunar; 

 Violeta. 

 

17.3 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS SINAIS 

No Código Fundamental dos Sinais, os aspetos luminosos são 

representados da seguinte forma: 

 

17.4 FOCOS ACESOS EM SIMULTÂNEO 

Regra geral os sinais luminosos apenas apresentam um foco aceso a cada 

momento. Constituem exceção, os sinais que apresentam focos acesos 

com as cores: 

 Amarelo mais Amarelo; 

 Verde mais Amarelo intermitente; 

 Vermelho mais Branco Lunar. 

Os quais acendem em conjunto, transmitindo uma única indicação. 
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c)Sinal principal de plena via 

Se nada se opuser, é retomada a marcha, em regime de “Marcha à 

Vista” até a cauda do comboio ultrapassar o próximo sinal. 

22. PARAGEM DIFERIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.1 ASPETOS 

Os aspetos que determinam a indicação de paragem diferida são 

constituídos por: 

22.1.1 UM FOCO LUMINOSO, VERMELHO INTERMITENTE. 

É apresentado nos sinais avançados, nos sinais de cantonamento e nos 

sinais principais. 

22.1.2 UM FOCO LUMINOSO, VERMELHO INTERMITENTE. 

É apresentado no sinal avançado puro.  

22.1.3 UM DISCO VERMELHO REFLETOR. 

É apresentado nos sinais avançados de figura.  

22.1.4 UM ALVO QUADRANGULAR BRANCO REFLETOR, COM UMA “ASPA” 

VERMELHO REFLETOR DE VÉRTICE PARA BAIXO. 

É apresentado nos sinais principais de entrada, no regime de exploração 

simplificado (RES) e no regime informatizado simplificado de 

exploração (SISE). 
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22.2 INDICAÇÃO 

“Paragem Diferida”, determina o início ou o prosseguimento da marcha 

em regime de “Marcha à Vista”, condicionando a marcha, em função do 

Regime de exploração em vigor: 

22.2.1 CANTONAMENTO AUTOMÁTICO PURO (RCAP) 

Inicia ou prossegue a marcha em regime de “Marcha à Vista” até a 

cauda do comboio ultrapassar o sinal seguinte, cuja indicação cumprirá. 

22.2.2 CANTONAMENTO INTERPOSTOS (RCI) 

Inicia ou prossegue a marcha em regime de “Marcha à Vista” e prepara-

se para parar ao sinal seguinte, cuja indicação cumprirá. 

22.2.3 CANTONAMENTO AUTOMÁTICO COM SINAIS AVANÇADOS (RCASA) 

Inicia ou prossegue a marcha em regime de “Marcha à Vista” e prepara-

se para parar ao sinal seguinte, cuja indicação cumprirá. 

22.2.4 CANTONAMENTO TELEFÓNICO (RCT) 

No regime de cantonamento telefónico o prosseguimento da marcha a 

jusante de um sinal apresentando a indicação de paragem diferida está 

condicionado ao tipo de sinalização existente na estação; sinalização 

completa (com sinais principais) ou sinalização reduzida (apenas com 

sinais avançados). 

 ESTAÇÃO COM SINALIZAÇÃO COMPLETA 

Prossegue a marcha em regime de “Marcha à Vista” até ao sinal 

principal, cuja indicação cumprirá. 

 ESTAÇÃO COM SINALIZAÇÃO REDUZIDA 

Nas estações com sinalização reduzida, o prosseguimento da marcha a 

jusante de um sinal com a indicação de paragem diferida varia em 

função da estação estar ou não estar guarnecida. 

b.1 ESTAÇÃO GUARNECIDA 

Prossegue a marcha em regime de “Marcha à Vista” até à primeira 

agulha ou cruzamento onde deve efetuar paragem, salvo se neste 

local for apresentado um sinal portátil autorizando o 

prosseguimento da marcha, a qual será até: 
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 Ao local de paragem; 

 Ao local onde lhe seja apresentado um sinal que autorize o 

prosseguimento da marcha. 

b.2 ESTAÇÃO DESGUARNECIDA 

Prossegue a marcha em regime de “Marcha à Vista” até à primeira 

agulha ou cruzamento onde deve efetuar paragem, cumprindo o 

estabelecido para o caso de avaria de sinal em estações temporárias. 

22.2.5 EXPLORAÇÃO SIMPLIFICADO (RES) 

Prossegue em “Marcha à Vista” a partir do sinal até ao local de paragem 

na estação.    

22.2.6 INFORMATIZADO SIMPLIFICADO DE EXPLORAÇÃO (SISE) 

Prossegue em “Marcha à Vista” a partir do sinal até ao local de paragem 

na estação.  

23. PRECAUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 
 

23.1 ASPETOS 

Os aspetos que determinam a indicação de precaução são constituídos 

por: 

23.1.1  UM FOCO LUMINOSO, AMARELO FIXO; 

É utilizado nos sinais avançados, nos sinais principais e nos sinais de 

cantonamento. 



RGS II 

 
Distribuído pelo 1º Aditamento 

Página 44 – Capítulo 3 
 

23.1.2 DOIS FOCOS LUMINOSOS, AMARELO FIXO 

É utilizado nos sinais avançados, nos sinais principais e nos sinais de 

cantonamento. 

23.1.3 UM FOCO LUMINOSO, AMARELO FIXO; 

É utilizado no sinal avançado puro.  

23.1.4 UM ALVO QUADRANGULAR, AMARELO REFLETOR, COM DISPOSIÇÃO 

DIAGONAL VERTICAL; 

É utilizado nos sinais principais.  

23.1.5 UM ALVO CIRCULAR, AMARELO REFLETOR, COM UMA FAIXA DIAMETRAL 

OBLÍQUA PRETA; 

É utilizado nos sinais avançados. 

23.2 INDICAÇÃO 

“Precaução” determina circular com precaução, dado que o sinal 

seguinte poderá apresentar um aspeto com a indicação de precaução ou 

indicação de paragem. 

23.3  VELOCIDADES A CUMPRIR  

As velocidades a cumprir a jusante dos sinais com a indicação de 

Precaução dependem do tipo de sinal, (sinal principal, sinal avançado ou 

sinal de cantonamento). 

23.3.1 EM LINHAS EQUIPADAS COM CONVEL 

Em linhas equipadas com CONVEL e com este sistema ao serviço, não 

se deve exceder a velocidade indicada no painel de bordo; 

23.3.2 EM LINHAS NÃO EQUIPADAS COM CONVEL OU COM ESTE FORA DE SERVIÇO 

Em linhas não equipadas com CONVEL ou com este fora de serviço, 

não se deve exceder a velocidade imposta em função do aspeto 

apresentado.  

23.3.2.1  → Um foco luminoso, amarelo fixo; 

30 Km/h nos Sinais Principais. 

45 Km/h nos Sinais Avançados e de Cantonamento. 
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23.3.2.2 → Dois focos luminosos, amarelos fixos; 

60 Km/h. 

23.3.2.3 → Um foco luminoso, amarelo fixo; 

45 Km/h.  

23.3.2.4 → Um alvo quadrangular, amarelo refletor, com 

disposição diagonal vertical; 

30 Km/h  

23.3.2.5 → Um alvo circular, amarelo refletor, com uma faixa 

diametral oblíqua preta; 

45 Km/h.  

23.4 PRECAUÇÃO EM REGIME DE CANTONAMENTO TELEFÓNICO 

Nas estações que não disponham de sinais principais de saída, a 

indicação de precaução, quando apresentada nos sinais principais de 

entrada, deve ser cumprida da seguinte forma: 

 Até à linha de estacionamento, caso o comboio tenha paragem 

nessa estação; 

  Até a cauda do comboio ultrapassar a última agulha, caso o 

comboio não tenha paragem na estação.  

24. PRECAUÇÃO CONDICIONADA 
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24.1 ASPETO 

Um alvo circular, amarelo refletor, com uma faixa diametral oblíqua 

preta e uma placa retangular amarela colocada na posição vertical. 

É utilizado nos sinais avançados em linhas equipadas com o sistema 

CONVEL. 

24.2 INDICAÇÃO 

“Precaução Condicionada” determina: 

 Quando o comboio circule com o equipamento CONVEL ao serviço 

cumprir com a velocidade indicada no painel de bordo. 

 Quando o comboio circule sem equipamento CONVEL, ou com este 

fora de serviço, prosseguir a marcha regulando a velocidade 

imediatamente para 45 Km/h, preparando-se para efetuar 

paragem ao sinal principal de entrada. 

25. AVISO DE PRECAUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

25.1  ASPETO 

Um foco luminoso, amarelo intermitente.  

É utilizado nos sinais principais, avançados e de cantonamento. 

25.2  INDICAÇÃO 

“Aviso de Precaução” determina a preparação para cumprir a indicação de 

precaução transmitida pelo sinal seguinte. 
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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 ≤ 40 KM/H 

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 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”.  

O 
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33.2 AVISO DE VELOCIDADE MÁXIMA AUTORIZADA ˃ 40 KM/H 

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 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 branco, 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. 
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34.5.2  INDICAÇÃO 

“Início de Velocidade Máxima Autorizada, distinta”; determina que a 

partir deste sinal a velocidade inscrita no alvo superior deve ser 

cumprida. 

Para as circulações constituídas por automotoras e/ou unidades 

automotoras a velocidade a cumprir é a indicada no alvo inferior. 

34.6 INÍCIO DE VELOCIDADE MÁXIMA AUTORIZADA, LUMINOSO 

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

utilizado para estabelecer limites de velocidade distintos, em 

determinados itinerários de acordo com as características do comboio.  

34.6.1  ASPETO 

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

preto e orla branca, de diagonal vertical, e com o valor da Velocidade 

Máxima Autorizada, apresentada em quilómetros por hora, pelos 

focos luminosos brancos. 

34.6.2  INDICAÇÃO 

Determina que a partir deste sinal deve ser cumprida a velocidade 

indicada pelo focos luminosos de cor branca. 

35. INDICADORES COMPLEMENTARES AOS SINAIS DE AVISO E DE INÍCIO 

Existem dois indicadores para complementar a informação dada pelos 

sinais de aviso e início de velocidade máxima autorizada, que são: 

 Indicador de distância; 

 Indicador de direção. 

35.1 INDICADOR DE DISTÂNCIA  

O indicador de distância é utilizado quando a distância, entre o sinal de 

aviso e o sinal de início de velocidade máxima autorizada, é superior a 800 

metros. 
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35.1.1  ASPETO 

O aspeto do sinal é constituído por um pequeno alvo retangular 

branco, no qual está inscrita, a preto, a distância a que se encontra o 

sinal de início de velocidade máxima autorizada. 

35.1.2  INDICAÇÃO 

O “Indicador de distância”, indica a distância a que se encontra 

instalado o próximo sinal de início de velocidade máxima autorizada. 

35.2 INDICADOR DE DIREÇÃO 

Nas bifurcações, de modo a diferenciar a velocidade permitida por cada 

um dos ramos da agulha, os sinais de Aviso e de Início são dotados de um 

indicador de direção. 

35.2.1  ASPETO 

O aspeto do sinal é constituído por um pequeno alvo quadrangular 

branco, com um traço preto inscrito, indicando o ramo da bifurcação 

onde deverá ser cumprida a velocidade indicada no sinal. 

35.2.2  INDICAÇÃO 

O “Indicador de direção” indica qual o ramo da bifurcação onde 

deverá ser cumprida a velocidade inscrita no sinal. 

36. DISPONÍVEL 

37. DISPONÍVEL 

38. DISPONÍVEL 
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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. 
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62.4.2  INDICAÇÃO 

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

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” 
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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. 

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. 
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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: 

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” 
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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”. 

 

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.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. DISPONÍVEL 

68. DISPONÍVEL 

 

 

 

 


