
 
 
 

 
 
 

MANUAL INFORMATIVO DE 
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM E 

MANUTENÇÃO 
 
 
 
 
 

Sinalização de Trânsito 

 
 
Este Manual apresenta instruções informativas para a montagem e 
manutenção da sinalização de transito fixa. O mesmo é baseado na 
legislação em vigor e não dispensa a consulta da mesma (§ legislação 
aplicável) para aplicação / montagem dos sinais. 
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Legislação aplicável: 
 Decreto Regulamentar n.º 22-A/98 (1998-10-01): Aprova o 

Regulamento de Sinalização do Trânsito. 
 Decreto-Lei n.º 39/2010 (2010-04-26): Estabelece o regime jurídico da 

mobilidade elétrica, aplicável à organização, acesso e exercício das 
atividades relativas à mobilidade elétrica, bem como as regras 
destinadas à criação de uma rede piloto de mobilidade elétrica. 

 Decreto Regulamentar n.º 41/2002 (2002-08-20): Altera o Regulamento 
de Sinalização do Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-
A/98, de 1 de outubro. 

 Decreto Regulamentar n.º 2/2011 (2011-03-03): Introduz novos 
símbolos e sinais de informação relativos à cobrança eletrónica de 
portagens em lanços e sublanços de autoestradas e aos radares de 
controlos de velocidades, procedendo à quarta alteração do 
Regulamento de Sinalização do Trânsito, aprovado pelo Decreto 
Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro. 

 Decreto Regulamentar n.º 6/2019 (2019.10.22) Altera o Regulamento 
de Sinalização do Trânsito; 

 Declaração de Retificação n.º 60-A/2019 (2019.12.20): Retifica o 
Decreto Regulamentar n.º 6/2019, de 22 de outubro, da Administração 
Interna, que altera o Regulamento de Sinalização do Trânsito 
(Republicação do Regulamento de Sinalização do Trânsito) 
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DISPOSIÇÕES COMUNS (Secção II) 
 
Sinais de Trânsito Verticais: Artigo 13.º Colocação 
1 — Os sinais devem ser colocados de forma a garantir: 
a) Boas condições de visibilidade e legibilidade das mensagens neles contidas; 
b) A compreensão e a eficácia das mensagens transmitidas; 
c) A normal circulação e segurança dos utentes. 
2 — Os sinais verticais são colocados do lado direito ou por cima da via, no sentido do 
trânsito a que respeitam e orientados pela forma mais conveniente ao seu pronto 
reconhecimento pelos utentes. 
3 — Em locais onde possam ocorrer situações de especial perigosidade, os sinais verticais 
podem ser inscritos em painel com as dimensões do sinal I8, com cor de fundo branca, 
podendo, mediante autorização da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, ser 
utilizada cor diferente bem como inscrições úteis para os utentes. 
4 — Dentro das localidades, a distância entre a extremidade do sinal mais próxima da faixa 
de rodagem e a vertical do limite desta não deve ser inferior a 50 cm, salvo casos 
excecionais de 
absoluta impossibilidade. 
5 — Fora das localidades, os sinais devem estar colocados para além da berma e a uma 
distância da faixa de rodagem não inferior a 50 cm, medida entre o bordo do sinal mais 
próximo da referida faixa e a vertical do limite desta. 
6 — Quando se trate de sinais colocados sobre a via, devem os montantes ou pilares estar 
convenientemente protegidos, por forma a garantir a segurança dos utentes. 
7 — A altura dos sinais acima do solo conta-se entre o bordo inferior do sinal ou do painel 
adicional, colocado mais abaixo, e o ponto mais alto do pavimento ou do passeio, devendo 
manter--se uma altura uniforme, salvo casos excecionais de absoluta impossibilidade. 
8 — A altura referida no número anterior deve respeitar os seguintes valores: 
a) Fora das localidades — não inferior a 150 cm; 
b) Dentro das localidades ou quando o sinal está colocado em cruzamentos, 
entroncamentos 
ou rotundas, sobre passeios ou vias destinadas a peões — não inferior a 220 cm; 
c) Sinais colocados sobre a via — não inferior a 550 cm. 
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9 — Excetuam-se do disposto no número anterior os sinais complementares, que podem 
ser colocados à altura mais conveniente atendendo à sua localização, salvo quando se 
trate dos sinais O6a, O6b e D3a que são colocados a uma altura não inferior a 150 cm. 
10 — Cada suporte não pode conter mais de dois sinais e de dois painéis adicionais, com 
exceção: 
a) Dos sinais de direção; 
b) Dos sinais D6 e H1a, que podem ser complementados com painéis adicionais até ao 
limite de quatro. 
 

 
REGRAS ESPECIAIS DE COLOCAÇÃO DOS SINAIS (Secção III) 

 
Sinais de Perigo: Artigo 20.º Colocação e características 
1 — Os sinais de perigo não devem ser colocados a menos de 150 m nem a mais de 300 m 
do ponto da via a que se referem, a não ser que as condições do local o não permitam, 
devendo neste caso, ser utilizado um painel adicional indicador da distância. 
2 — Os sinais A32a e A32b devem ser colocados na proximidade imediata da passagem de 
nível. 
3 — Os sinais de perigo, com exceção dos previstos no número anterior, têm a forma de 
um triângulo equilátero e são colocados com o lado que serve de base ao símbolo na 
posição horizontal e o ângulo oposto para o alto. 
4 — O sinal A29 é complementado com painel adicional indicativo do tipo de perigo, 
devendo ser utilizado apenas quando não exista sinal adequado ao perigo prevalecente. 
 
Sinais de cedência de passagem: Artigo 22.º Colocação e características 
1 — Os sinais B1 e B2 devem ser colocados na proximidade imediata da intersecção, tanto 
quanto possível, na posição correspondente ao local onde os condutores devem parar e 
aguardar a passagem dos veículos na via com prioridade. 
2 — O sinal B1 não pode ser colocado a uma distância da intersecção superior a 50 m fora 
das localidades e a 25 m dentro das localidades. 
3 — O pré-aviso do sinal B1 é efetuado através daquele sinal complementado com o painel 
adicional do modelo n.º 1a. 
4 — O pré-aviso do sinal B2 é efetuado através do sinal B1 complementado com o painel 
adicional do modelo n.º 1b. 
5 — Os sinais B3 e B4 devem ser colocados respetivamente no início e no fim do troço da 
via a que respeitam. 
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6 — Os sinais B5 e B6 devem ser colocados na proximidade imediata do local onde 
começam a vigorar as respetivas prescrições. 
7 — Os sinais B7, B8 e B9 não devem ser colocados a menos de 150 m nem a mais de 300m 
do ponto da via a que se referem, a não ser que as condições do local o não permitam, 
devendo, neste caso, ser utilizado um painel adicional indicador da distância. 
8 — Os sinais B3, B8 e B9 só podem ser utilizados quando a via em que estão colocados 
vai cruzar ou entroncar com outra via sinalizada com os sinais B1 ou B2. 
 
Sinais de Proibição: Artigo 25.º Colocação e características 
1 — Os sinais de proibição devem ser colocados na proximidade imediata do local onde a 
proibição começa, com exceção dos sinais C11a, C11b e C12, que podem ser colocados a 
uma distância conveniente do local onde a proibição é imposta. 
 
Sinais de Obrigação: Artigo 28.º Colocação e características 
1 — Os sinais de obrigação são colocados na proximidade imediata do local onde a 
obrigação começa. 
2 — Os sinais D1a e D1b, utilizados em vias de sentido único, em complemento dos sinais 
D1e e D1d, respetivamente, são colocados na via a que o condutor vai aceder. 
3 — Os sinais D1c a D1e, D2 e D4, são colocados a uma distância conveniente do local onde 
a obrigação é imposta. 
4 — Os sinais D3a e D3b são colocados na placa ou no obstáculo. 
 
Sinais de seleção de vias, de afetação de vias e de zona: Artigo 33.º Colocação e 
características 
1 — O sinal E1 apenas pode ser utilizado por cima da via, devendo a vertical definida pela 
ponta da seta que nele figurar, estar centrada em relação à via de trânsito que afeta. 
2 — O sinal E2 apenas pode ser utilizado por cima da berma, no início da via de saída. 
3 — O sinal E3 só pode ser utilizado quando existam no máximo quatro vias de trânsito no 
mesmo sentido. 
4 — Na colocação dos sinais de afetação de vias é respeitada a maior distância de 
colocação prevista para os sinais neles inscritos. 
5 — Não se deve afetar a uma via de trânsito mais do que dois sinais e dois painéis 
adicionais, salvo quando se trate do sinal F2. 
6 — Os sinais de zona são utilizados exclusivamente dentro das localidades, sendo 
colocados em todos os acessos à área por eles ordenada, sendo todas as saídas, com 
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exceção da zona de trânsito proibido, sinalizadas com o respetivo sinal de fim de zona, o 
qual pode ser aposto do lado esquerdo da via. 
7 — Na parte inferior dos sinais de zona podem figurar informações úteis sobre as 
restrições, proibições ou obrigações a respeitar, as quais não devem ultrapassar mais de 
uma linha. 
 
Sinais de Informação: Artigo 35.º Colocação e características 
1 — Os sinais de informação são colocados na proximidade imediata do local a que se 
refere a indicação transmitida pelo sinal. 
2 — Os sinais H46 e H47 são utilizados dentro das localidades, sendo o sinal H46 colocado 
em todos os acessos à zona residencial ou de coexistência e todas as saídas da zona 
residencial ou de coexistência sinalizadas com o sinal H47. 
3 — Os sinais de informação retangulares que contenham um símbolo constante do 
quadro XXI, em anexo, podem ser colocados: 
a) Na proximidade imediata do local ou serviço de interesse; 
b) Na proximidade da saída para a via de acesso ao local ou serviço de interesse, indicada 
pela seta inscrita no sinal; 
c) À distância inscrita no sinal do local ou serviço de interesse. 
4 — Os sinais H51a e H51b são colocados à distância da saída de emergência inscrita no 
sinal. 
5 — O sinal H20a pode ser complementado com o painel adicional do modelo n.º 10b. 
6 — O sinal H20c deve ser complementado com o painel adicional dos modelos n.os 4 ou 
5. 
7 — Ao sinal H26 pode estar associado um painel adicional do modelo n.º 1, bem como 
um painel de informação variável com a indicação «livre» ou «ocupada». 
8 — O sinal H27 pode ser complementado com o painel adicional do modelo n.º 18. 
9 — Os sinais H24, H25, H26, H27, H31a a H31c, H32, H38, H39, H49a e H49b podem ser 
complementados com o painel adicional do modelo n.º 1, passando a ter a função de pré-
aviso. 
10 — Os sinais H9 a H22, H34 e H43 podem conter informação da distância, em metros, 
até ao local indicado nos sinais, ou a indicação da direção da via de saída, através de uma 
seta, de cor branca, inscrita na parte inferior do sinal. 
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Sinais de pré-sinalização: Artigo 37.º Colocação e características 
1 — Os sinais I1, I2d, I2e e I2f só podem ser utilizados em intersecções desniveladas, 
devendo os sinais I2e e I2f ser colocados sobre a via. 
2 — Os sinais I3a e I3b só podem ser utilizados em cruzamentos ou entroncamentos com 
vias não nacionais de trânsito reduzido. 
3 — O sinal I6 só pode ser utilizado dentro de localidades. 
4 — Os sinais I9d, I9e e I9f destinam-se a repetir do lado esquerdo da via os sinais I9a, I9b 
e I9c, devendo os sinais A26 e A27 estar colocados sobre o sinal I9a e, quando necessário, 
sobre o sinal I9d. 
 
 
Outros sinais de direção: Artigo 39.º Colocação e características 
1 — Na colocação dos sinais de direção J1 ou J2 não podem utilizar-se mais de quatro 
sinais em cada suporte, devendo num cruzamento ou entroncamento a ordem de 
colocação destes sinais, de cima para baixo, ser a seguinte, segundo a direção: 
1.º À esquerda; 
2.º À direita. 
2 — O sinal J2 contém o símbolo relativo ao local ou serviço com interesse, do lado oposto 
à ponta da seta ou à designação do serviço prestado ou do estabelecimento de dimensão 
significativa. 
3 — Na colocação dos sinais de direção J3a, J3b, J3c e J3d deve observar-se o seguinte: 
a) O sinal J3a é utilizado isoladamente; 
b) Os sinais J3b a J3d são utilizados quando no mesmo suporte seja dada informação sobre 
vários locais. Neste caso, não podem utilizar-se mais de seis sinais em cada suporte. 
4 — No caso previsto na alínea b) do número anterior, a ordem de colocação dos sinais, 
de cima para baixo, deve ser a seguinte: 
a) Segundo a direção: 
1.º Em frente; 
2.º À esquerda; 
3.º À direita. 
b) Segundo o destino, dentro de cada direção deve ser a seguinte: 
1.º Destinos principais exteriores; 
2.º Destinos internos relacionados com a rede viária principal do aglomerado, interfaces e 
atividades mais significativas; 
3.º Destinos internos secundários; 
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4.º Parques de estacionamento; 
5.º Emergência ou apoio ao utente; 
6.º Atividades recreativas e informações de interesse cultural, geográfico e ecológico. 
5 — Nos sinais de direção J3a, J3b, J3c e J3d, as setas são do modelo constante dos mesmos 
e devem situar-se à esquerda ou à direita do sinal, conforme indiquem uma direção à 
esquerda ou à direita, respetivamente; quando as setas indiquem direções em frente, 
devem situar-se à direita, exceto se houver indicações para a direita e não houver para a 
esquerda, caso em que devem ser colocadas no lado esquerdo, devendo os símbolos ser 
sempre colocados junto à seta de direção. 
 
Sinais de confirmação: Artigo 41.º Colocação e características 
1 — O sinal de confirmação não pode conter quaisquer símbolos associados à designação 
da estrada ou aos destinos nele incluídos. 
2 — O sinal de confirmação deve obedecer às características constantes do quadro XI, em 
anexo. 
 
Sinais de identificação de localidades: Artigo 43.º Colocação e características 
1 — Os sinais de identificação de localidades são colocados no início e no fim da localidade 
identificada. 
2 — Os sinais de identificação de localidades podem conter um dos símbolos II-13, III-5 e 
IV-1, IV-7 ou IV-12, constantes do quadro XXI, em anexo, a cinzento, inscrito no canto 
superior esquerdo. 
 
Sinais complementares: Artigo 45.º Colocação e características 
1 — A utilização dos sinais O1 a O3 deve obedecer aos seguintes critérios: 
a) A demarcação de uma autoestrada prevalece sobre a dos itinerários em que se insere, 
retomando-se a demarcação dos referidos itinerários no fim da autoestrada; 
b) A demarcação de um itinerário principal prevalece sobre a de outro itinerário principal 
sempre que a categoria da estrada europeia que se lhe sobreponha seja superior à que 
eventualmente se sobreponha ao outro; 
c) Num itinerário principal sobreposto a outro itinerário principal, desde que não sejam 
estradas europeias, deve prevalecer a demarcação do itinerário designado pelo número 
mais baixo; 
d) A demarcação de um itinerário principal deve prevalecer sobre a dos itinerários 
complementares onde, eventualmente, se insere. 
2 — Os sinais O4 são colocados à distância indicada do início da via de abrandamento, de 
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entrecruzamento ou de saída, em intersecção desnivelada, cuja aproximação anunciam. 
3 — Os sinais O5 são colocados na zona de divergência, de uma saída em intersecção 
desnivelada, que assinalam e sobre a marca M17a. 
4 — As características a que devem obedecer os sinais complementares são as constantes 
do quadro XIII, em anexo. 
5 — Os sinais O1b, O2c e O3c, podem ser utilizados na demarcação das vias designadas 
por restantes estradas e por estradas municipais, com a identificação cromática definida 
no quadro XX, em anexo. 
 
 
Painéis adicionais: Artigo 47.º Colocação e características 
1 — Os painéis do modelo n.º 1 podem ser utilizados quando o local de perigo ou sujeito 
a outras precauções ou restrições especiais não possa ser imediatamente apercebido pelo 
condutor ou se situar a uma distância diversa da prevista no presente Regulamento para 
a colocação dos sinais. 
2 — Os painéis do modelo n.º 2 podem ser utilizados: 
a) Quando for conveniente indicar a extensão do troço de via no qual se verifica a 
existência de determinado perigo, nomeadamente pavimento escorregadio ou trabalhos; 
b) Quando, num troço de via fora das localidades, for proibida a paragem ou 
estacionamento; 
c) Com os sinais C10 e C17, quando se considerar útil indicar a extensão na qual se aplica 
a proibição; 
d) Com o sinal H35, quando for necessário indicar a extensão do túnel. 
3 — Os painéis adicionais devem ter a forma retangular, com as dimensões constantes do 
quadro XIV, em anexo, as quais são determinadas em função do lado ou diâmetro exterior 
dos sinais em que são apostos, com exceção dos painéis do modelo n.º 19, que obedecem 
às dimensões do quadro XV, em anexo. 
4 — Os painéis adicionais são retrorrefletores, com fundo branco e orla, inscrições e 
símbolos a preto, exceto: 
a) Os painéis adicionais dos modelos n.os 11q e 18 que têm fundo azul, e símbolo a branco; 
b) O painel do modelo n.º 11q que tem uma orla exterior a azul; 
c) O painel do modelo n.º 18 que tem orla a branco; 
d) O painel do modelo 22 que tem um símbolo a vermelho. 
5 — Os painéis adicionais só podem ser utilizados quando as indicações deles constantes 
não sejam suscetíveis de transmissão através de símbolos ou algarismos inscritos no 
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próprio sinal, nas condições definidas no presente Regulamento, e devem ser apostos no 
suporte do sinal, 
imediatamente abaixo deste. 
6 — As inscrições constantes dos painéis adicionais dos modelos n.os 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10a, 
10b, 11j, 13, 14, 18 e 19 são exemplificativas, podendo estes painéis conter outras 
informações julgadas convenientes para complementar a mensagem do sinal a que se 
destinam, não podendo as inscrições dos modelos n.os 7 e 8 exceder duas linhas e as dos 
modelos n.os 10a e 10b, 11j, 14 e 19 exceder três linhas. 
7 — O painel adicional do modelo n.º 1 quando complementa os sinais H31 e H32 tem 
largura igual à do sinal e carateres com a altura definida pela tabela 1 do quadro XVI, em 
anexo. 
8 — O painel do modelo n.º 20 pode ser utilizado com os sinais G1 e H1. 
 
Sinalização de Mensagem Variável: Artigo 52.º Colocação 
1 — A sinalização de mensagem variável é colocada unicamente por cima da via, com 
exceção dos painéis luminosos de mensagem única que têm colocação lateral, devendo 
ser repetidos do lado esquerdo, nas condições definidas para os sinais de regulamentação. 
2 — Os suportes devem estar convenientemente protegidos e isolados por forma a 
garantir a segurança dos utentes contra descargas elétricas. 
3 — A sinalização de mensagem variável instalada nos veículos de apoio e veículos em 
missão de polícia, deve estar conforme com o disposto nos artigos anteriores 
relativamente ao tipo de mensagens e deve respeitar as características definidas para os 
sinais correspondentes. 
 
Sinalização Turístico - Cultural: Artigo 55.º Domínio de utilização e colocação 
1 — Os sinais turístico-culturais que transmitem indicações sobre regiões, de acordo com 
o previsto na alínea a) do artigo anterior, podem ser utilizados em qualquer estrada da 
rede nacional, devendo ser colocados nas entradas naturais da região. 
2 — Os sinais turístico culturais que transmitem indicações sobre motivos de relevância 
cultural, previstos na alínea b) do artigo anterior, só podem ser utilizados em itinerários 
principais e complementares, devendo ser colocados a montante dos sinais de pré-
sinalização, não podendo ser colocados mais de dois sinais, por sentido de trânsito, em 
cada intersecção. 
3 — Os sinais turístico-culturais que transmitem indicações sobre acidentes geográficos, 
previstos na alínea c) do artigo anterior, devem ser colocados no início do seu 
atravessamento e podem ser utilizados em todas as vias públicas. 
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4 — Os sinais turístico-culturais que transmitem indicações sobre conjuntos de locais, 
previstos na alínea d) do artigo anterior, só podem ser utilizados em vias que não sejam 
itinerários principais ou complementares, devendo ser colocados da seguinte forma: 
a) Os sinais que indicam um circuito só podem ser colocados num único sentido, nas 
principais entradas do circuito e a montante dos sinais de pré-sinalização dos cruzamentos 
e entroncamentos do percurso; 
b) Os sinais que indicam uma rota podem ser colocados nos dois sentidos, de acordo com 
as regras estabelecidas na alínea anterior. 
5 — Os sinais turístico-culturais que transmitem indicações sobre localidades, de acordo 
com o previsto na alínea e) do artigo anterior, só podem ser utilizados dentro das 
localidades, devendo ser colocados após o sinal de identificação da localidade respetiva. 
6 — À informação transmitida pelos sinais previstos na alínea b) do artigo anterior deve 
ser dada continuidade através dos sinais de pré-sinalização e de direção colocados ao 
longo do percurso, nas intersecções que o justifiquem. 
7 — O sinal T1a só pode ser utilizado em autoestradas, desde que a extensão do troço 
entre dois nós consecutivos, ou um nó e uma área de serviço ou de repouso, em que são 
colocados seja superior a 15 km sendo a distância mínima entre sinais deste tipo de 5 km. 
8 — Podem ser utilizados outros símbolos para transmitir indicações diversas das previstas 
no quadro XXI, em anexo, mediante autorização da Autoridade Nacional de Segurança 
Rodoviária, desde que aceites pelo Instituto do Turismo de Portugal, I. P., e após parecer 
favorável da entidade competente para a normalização no caso da rede rodoviária 
nacional, ou da entidade gestora da via, nos restantes casos. 
9 — Os sinais turístico-culturais relativos a património nacional classificado podem ser 
utilizados em qualquer estrada da rede nacional sem condicionamento a requisitos de 
distância. 
 
 
Sinalização Temporária: Artigo 95.º Distância entre sinais 
1 — Salvo na pré-sinalização, a distância mínima entre dois sinais ou dois grupos de sinais 
sucessivos é determinada em função do limite máximo de velocidade estabelecido, nos 
termos seguintes: 
V ≤ 60 km — 50 m; 
60 < V ≤ 80 km — 100 m; 
80 < V ≤ 100 km — 150 m; 
V > 100 km — 250 m. 
2 — O estabelecido no número anterior não se aplica nos seguintes casos: 
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a) Na colocação de sinais de limitação de velocidade degressiva; 
b) Dentro das localidades, caso em que as distâncias podem ser reduzidas até ao limite 
máximo de 30 m. 
 
Sinalização Temporária: Artigo 96.º Colocação 
A colocação da sinalização deve obedecer aos seguintes princípios: 
a) A sinalização de aproximação deve ser colocada de modo que as posições relativas entre 
a pré-sinalização, a sinalização avançada e a sinalização intermédia sejam respeitadas; 
b) O primeiro sinal de sinalização avançada deve ser colocado à distância de 600 m ou 400 
m antes do obstáculo ocasional ou da zona de obras, conforme se trate, respetivamente, 
de autoestradas ou das restantes  
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