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Sumário 

As características intrínsecas da Sinalização do Trânsito no nosso País dependem da qualidade do Regulamento de 

Sinalização do Trânsito (RST), bem como dos trabalhos sequentes de revisão das Normas e Disposições Normativas (DN) 

do InIR/IMT. 

Fundamental para a uniformidade, uma das características intrínsecas da sinalização vertical, é a atualização da respetiva 

Norma de Sinalização Vertical (NSV) com os sinais novos e modificados introduzidos pela Alteração ao RST publicada 

em 2019 (Decreto Regulamentar n.º 6/2019, de 22 de outubro). 

Palavras-chave: Regulamento de Sinalização do Trânsito; Decreto Regulamentar n.º 6/2019; Norma de Sinalização 

Vertical 

1 INTRODUÇÃO 

O primeiro Regulamento de Sinalização do Trânsito (RST), de outubro de 1998, dava cobertura legal à normalização 

gráfica e dimensional dos sinais verticais desenvolvida pela JAE (Norma de Sinalização Vertical – NSV), cujas imagens 

foram utilizadas na legislação publicada. 

A NSV é uma norma coerente com a legislação, editada inicialmente em disquete pela JAE e mais tarde no site da Estradas 

de Portugal e da Infraestruturas de Portugal, que permitiu a sua utilização direta pelos projetistas e fabricantes de sinais, 

garantindo, assim e sob o ponto de vista técnico, um grafismo uniforme em todo o País e uma melhoria da qualidade da 

sinalização rodoviária, contribuindo, nesta perspetiva, para a melhoria da segurança rodoviária. 

A primeira Proposta de Revisão do RST, com a componente técnica de engenharia rodoviária pretendida pela Autoridade 

Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), resultou da adjudicação à Aclive da “Aquisição de Serviços de Revisão do 

Regulamento de Sinalização do Trânsito”, em 2013. Esta proposta incluiu os sinais da Instrução Técnica de Sinalização de 

Mensagem Variável, desenvolvida pela Aclive para a ANSR, a esmagadora maioria dos aspetos técnicos das Disposições 

Normativas sobre a Sinalização do Trânsito do InIR/IMT, elaboradas pela Aclive, bem como os novos sinais e símbolos 

previstos na Proposta de Norma de Sinalização Turística da Aclive, apresentada no 7º Congresso Rodoviário Português. 

A alteração ao RST publicada em 2019 (Decreto Regulamentar n.º 6/2019, de 22 de outubro) inclui a esmagadora maioria 

das alterações da Proposta de Revisão do RST, donde resultaram novos sinais e símbolos bem como a alteração do grafismo 

de alguns preexistentes. Está em causa a continuidade de um trabalho pioneiro desenvolvido pela JAE que deu 

uniformidade à sinalização vertical, permitindo-lhe cumprir a sua função ao nível da segurança rodoviária.  

Dada a ausência de atualização dos documentos normativos desta área pelas entidades competentes, tem o autor procurado 

atualizá-los, pois os sinais de trânsito foram, na sua esmagadora maioria (mais de 97%), concebidos sob a sua direção e 

responsabilidade, tanto para o RST de 1998 como para as alterações ao mesmo, a última incluída. O autor fez uma revisão 

e completamento da NSV da JAE, em função da última alteração ao RST referida. A primeira revisão feita foi comunicada, 

no final de março de 2020, aos elementos da Comissão Técnica 155 Equipamentos para Estradas, de que o autor é vogal 

em representação da Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP). Esta revisão foi publicada, pelo autor, no Linkedin antes da 

entrada em vigor do Decreto Regulamentar n.º 6/2019, em abril de 2020. 

A “Norma de Sinalização Vertical - Atualização 2022”, republicada pelo autor no Linkedin em janeiro de 2022, com mais 

de 2100 visualizações até 28 de fevereiro p. p. (https://www.linkedin.com/posts/carlos-de-almeida-roque-

6489b64a_norma-de-sinaliza%C3%A7%C3%A3o-vertical-atualiza%C3%A7%C3%A3o-activity-

6886703603722031105-enET), permite aceder ao ficheiro atualizado NormaDWG_CAR. Utilizando os quadros das 

indicações de utilização do ficheiro Word, obtenível a partir daquele ficheiro, é possível ter a definição dimensional de 

qualquer sinal, à exceção do seu grafismo interior. 

Nesta comunicação descreve-se o trabalho desenvolvido na NSV e na sua atualização, comparando-a com as Normas de 

Sinalização disponíveis no site da Infraestruturas de Portugal à data da realização desta comunicação 

(https://servicos.infraestruturasdeportugal.pt/pt-pt/parceiros/normas-de-sinalizacao), que não cobrem os novos sinais e 

símbolos do atual RST. 
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2 ENQUADRAMENTO 

A entrada em vigor, em outubro de 1994, de um novo Código da Estrada (CE) e a consequente necessidade de publicação 

do correspondente regulamento (Regulamento do Código da Estrada – RCE), proporcionou a oportunidade de repor a 

uniformidade na sinalização vertical em Portugal, para o que a Divisão de Circulação e Segurança (DCS) da JAE 

programou o desenvolvimento dos desenhos de todos os carateres, símbolos e sinais incluídos na Portaria nº 46-A/94 

(RCE), bem como de um conjunto de novos sinais e símbolos cuja necessidade se vinha a evidenciar com a evolução da 

rede viária, com a previsível introdução de novas tecnologias e com a maior atenção que começava a ter a sinalização de 

caráter turístico-cultural.  

Este conjunto de desenhos realizados com recurso a um programa de CAD (desenho assistido por computador) constituiria 

a base para a NSV que cobriria os aspetos gráficos e dimensionais de toda a sinalização vertical. Assim o objetivo do 

trabalho desenvolvido era o da realização de uma norma coerente com a legislação, editada em suporte que permitisse a 

sua utilização direta pelos projetistas e fabricantes de sinais, garantindo, assim e sob o ponto de vista técnico, um grafismo 

(carateres e simbologia) uniforme em todo o País e uma melhoria da qualidade da sinalização rodoviária, graças a desenhos 

coerentes entre si e, como tal, mais bem aceites pelos utentes da estrada, contribuindo, nesta perspetiva, para a melhoria da 

segurança rodoviária. A NSV elaborada cobria o conjunto dos sinais do antigo RCE, os novos sinais propostos pela DCS 

da JAE bem como os carateres alfanuméricos e toda a simbologia de informação. 

Os sinais “de código”, aos quais em termos gráficos corresponde um desenho específico, podem tomar quatro dimensões 

nominais: reduzida (60 cm), normal (70 cm ou 90 cm) e grande (115 cm). O grafismo dos restantes sinais ou resultava 

diretamente do grafismo daqueles ou obedece a regras de desenho que se incluíam genericamente na legislação e em 

pormenor na Norma de Sinalização Vertical de Orientação (NSVO ‒ JAEP13.1.1/92), utilizando, entre outros, os carateres 

e símbolos incluídos na NSV. 

Todos os sinais verticais foram desenhados, tomando a dimensão normal de 70 cm para os “de código”, bem como toda a 

simbologia de informação (para a dimensão unitária ‒ quadrado de 10 cm de lado), tendo-se privilegiado a utilização de 

símbolos estabilizados e de fácil reconhecimento em prejuízo da utilização de símbolos de um desenho mais atualizado 

mas de menos fácil reconhecimento, adotando, ou adaptando, simbologia e pictogramas dos códigos europeus em vigor – 

nomeadamente o espanhol, o francês, o italiano e o britânico – não perdendo contudo de vista uma linha de identidade e 

de continuidade no grafismo, tendo-se procurado principalmente atingir uma boa coerência interna. 

Os desenhos desenvolvidos sofreram um primeiro processo de avaliação sob o ponto de vista ergonómico, com a 

colaboração da Faculdade de Motricidade Humana. O Departamento de Ergonomia desta Faculdade elaborou, a pedido da 

DCS, dois estudos visando avaliar, respetivamente, o nível de reconhecimento do significado da informação rodoviária 

veiculada pelos sinais “de código” [1] e pela simbologia de informação [2]. 

A avaliação interna foi realizada, após impressão de todos os sinais e símbolos em folhas de formato A4, pela análise 

comparativa dos vários sinais da mesma categoria (Figura 1). Esta avaliação conduziu a vários ajustamentos, 

nomeadamente de dimensão do grafismo e do próprio desenho, de molde a tentar alcançar a coerência gráfica desejada. 

Um outro nível de avaliação passou pela comparação dos sinais desenhados com os sinais dos países da União Europeia 

(12 países, na altura) contidos no Ficheiro de Sinalização Vertical da IRF [3] – Figura 2 a cuja primeira versão, que incluía 

já sinais desenvolvidos no âmbito deste trabalho, a DCS teve acesso nos finais do ano de 1995. 

 

Figura 1. Folhas da NSV para avaliação interna 

Após estes ajustamentos, que nalguns casos passaram pela mudança do grafismo adotado, foram todos os sinais e símbolos 

desenhados à escala 1:1 (tamanho natural) de modo a permitir uma análise de regularidade e de rigor geométrico das linhas 
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definidoras dos seus elementos. Assim se assegurou que os desenhos desenvolvidos (ficheiros dwg) poderiam ser utilizados 

para o corte rigoroso das telas utilizadas no fabrico dos sinais, garantindo a uniformidade pretendida. 

 

Figura 2. Ficheiro de Sinalização Vertical da IRF 

Estava prevista a edição da Norma de Sinalização Vertical em suporte papel e em suporte informático. A norma em papel 

conteria, além de todos os sinais e símbolos do RCE desenhados a cores e à escala conveniente em folhas A4, folhas para 

cada tipo de sinal com a definição dimensional dos sinais das várias dimensões previstas – quadros de dimensionamento.  

Estes quadros de dimensionamento permitem obter, no caso geral, o dimensionamento do sinal com exceção do seu 

grafismo interior. Este é obtido a partir da norma em suporte informático por uma relação de escala entre o sinal de 

dimensão normal de 70 cm e o sinal que se pretende desenhar, dada a relação de homotetia existente entre os contornos 

das orlas interiores dos sinais das diversas dimensões, para os vários formatos. 

A Norma em suporte informático (Figura 3), cuja preparação se iniciou aquando da apresentação deste trabalho no XII 

Congresso Mundial da IRF, em 1997 [4] – Figura 4, continha: 

- Os desenhos exatos em ficheiros dwg e dxf de todos os sinais e da simbologia de informação contidos na norma, 

permitindo a sua utilização em projeto, nomeadamente de painéis de sinalização, e em corte das telas para o fabrico de 

sinais, além de um texto elucidativo sobre a sua aplicação que inclui as folhas de dimensionamento da norma em papel; 

- Os mesmos desenhos mas realizados de modo simplificado permitindo a sua utilização em projeto de sinalização às 

escalas normalmente utilizadas; 

- Uma fonte para AutoCad 14 e 2000 elaborada com base nos desenhos em ficheiro dwg dos abecedários e numerários 

tipo utilizados. 

 

Figura 3. NSV em suporte informático 
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Figura 4. Comunicação ao XII Congresso Mundial da IRF 

Os ficheiros dwg foram realizados só com polilinhas e de modo estandardizado, como se pode ver na abertura de dois ou 

mais ficheiros do NormaDWG, nomeadamente com os mesmos layers para as diferentes linhas dos diferentes sinais – 

Figura 5. 

 

Figura 5. Layers usados na NSV da JAE 

As atualizações feitas pela Infraestruturas de Portugal (IP) não respeitaram o conceito estabelecido na NSV, como se 

verifica com o sinal H42 obtido de https://servicos.infraestruturasdeportugal.pt/pt-pt/parceiros/normas-de-

sinalizacao/sinais-de-alerta, Indicação Informação, a 28/2/22 – Figura 6, em que este sinal, tal como os restantes novos 

sinais do Decreto Regulamentar n.º 41/2002, de 20 de agosto, foram acrescentados à norma pela IP. 

O conceito da NSV original traduz-se não só na estrutura dos ficheiros dos sinais, constituídos exclusivamente por 

polilinhas sempre com os mesmos layers, conforme referido, como no modo de acesso direto aos ficheiros de todos os 

sinais (de perigo, de regulamentação, de indicação, turístico-culturais e, ainda, dos símbolos), de acordo com o definido no 

RST, usando a zona azul do lado esquerdo do ecrã (figuras 11 e 12). 

Na Figura 7 pode ver-se o ficheiro do mesmo sinal da NormaDWG_CAR atualizada, que será abordada no Capítulo 3. 
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Figura 6. Layers usados na NSV da IP para o sinal H42 

 

Figura 7. Layers usados na atualização da NSV para o sinal H42 

3 A ATUALIZAÇÃO DA NORMA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL  

As alterações realizadas em 2019 pelo RST à sinalização vertical dizem respeito, sob o ponto de vista técnico, 

fundamentalmente a três aspetos: 

1. alteração do grafismo de alguns sinais verticais; 

2. alteração da descrição e / ou do âmbito de aplicação de alguns sinais verticais; 

3. introdução de novos sinais verticais. 

As alterações realizadas têm a ver fundamentalmente com dois aspetos: 

• O princípio geral de nos pictogramas utilizados no RST, bem como no Regulamento do Código da Estrada que o 

antecedeu, as imagens de pessoas, animais ou veículos se apresentarem orientadas da direita para a esquerda. 

• O princípio de rebatimento da via da esquerda sobre a da direita, nomeadamente na introdução de uma nova via de 

trânsito à esquerda e na sua eliminação, preconizado nas Disposições Normativas de Sinalização do Trânsito do InIR 

[5] e na Revisão da Norma de Traçado, também do InIR [6] – sinais F1a, F1b, H31a e H32 [7]. 

O aspeto da NSV original era o da Figura 8, onde se podem ver os links para os ficheiros NormaDWG, Norma DXF e 

SimpDWG. O autor fez unicamente a atualização do ficheiro NormaDWG, a que chamou NormaDWG_CAR. O ficheiro 

NormaDXF não foi atualizado pois os fabricantes de sinais verticais utilizam ficheiros adequados aos equipamentos que 

possuem (software e plotter de corte), obtidos a partir dos ficheiros dwg (de AutoCAD). 
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Por outro lado o ficheiro SimpDWG, que contém desenhos simplificados dos sinais verticais para uso exclusivo em projetos 

de equipamentos de segurança, já não é necessário pois, com o desenvolvimento posterior dos computadores e dos 

programas de CAD, podem ser utilizados no projeto os desenhos obtidos diretamente na NSV, tal como descrito na 

introdução da NSV original – Figura 8. 

 

 
Figura 8. Écrans da NSV original da JAE 

Conforme referido na Introdução a “Norma de Sinalização Vertical - Atualização 2022”, recentemente republicada no 

Linkedin – Figura 9, permite aceder ao ficheiro atualizado NormaDWG_CAR que contém todos os ficheiros dos sinais 

verticais estandardizados de acordo com os ficheiros originais da DCS.  
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Figura 9. Republicação da “Norma de Sinalização Vertical - Atualização 2022” no Linkedin 

Utilizando os quadros apresentados nas Indicações de utilização da norma (ficheiro Norma) – exemplo na Figura 10, 

retirados do Manual de Sinalização do Trânsito ainda não publicado à data de realização desta comunicação [8], é possível 

obter a definição dimensional de qualquer sinal, à exceção do seu grafismo interior. Este pode ser obtido a partir do ficheiro 

da NormaDWG_CAR aplicando uma relação de escala entre o sinal de dimensão normal de 70 cm e o sinal que se pretende, 

tal como já descrito na NSV original. 

 

Sinais H9 a H14d, H16a a H22, H27, H34, H35, H41 

a H45, e H49b 

Dim. Reduzido Normal Grande 

L 600,0 700,0 900,0 1150,0 

A 900,0 1050,0 1350,0 1725,0 

Oe 10,0 20,0 20,0 50,0 

S 450,0 525,0 675,0 862,5 

To 100,0 116,7 150,0 191,7 

Ri 42,9 50,0 64,3 82,1 
 

Figura 10. Exemplo de quadro de dimensionamento 

Na Figura 11 são apresentados exemplos de alteração do grafismo de alguns sinais verticais, comparando os sinais da 

NormaDWG_CAR e da Norma de Sinalização Vertical da IP. De igual modo são apresentados na Figura 12 exemplos para 

a alteração da descrição e / ou do âmbito de aplicação de alguns sinais verticais – sinais H13b e H16b – e para a introdução 

de novos sinais verticais – Sinal H14d. 
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Figura 11. Comparação entre os sinais da NormaDWG_CAR e da Norma de Sinalização Vertical da IP 

 

 
Figura 12. Comparação entre os sinais da NormaDWG_CAR e da Norma de Sinalização Vertical da IP 

Por último é de referir que o ficheiro original ABCTipo da JAE, para instalação das fontes correspondentes aos abecedários 

e numerários tipo da sinalização vertical, foi atualizado pela IP para as versões anteriores a 2006, 2010 e 2013 do AutoCAD, 

podendo ser obtido através do link para o site da Infraestruturas de Portugal apresentado na Introdução. 
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4 CONCLUSÕES 

A Alteração ao RST inclui o dimensionamento da sinalização vertical e da marcação rodoviária, utilizando desenhos exatos 

realizados em CAD, contribuindo assim para a sua tão necessária uniformidade a nível nacional. 

A qualidade da sinalização do trânsito no nosso País está dependente dos trabalhos sequentes de revisão das normas e 

disposições normativas de Sinalização do Trânsito, nomeadamente da Norma de Sinalização Vertical (NSV). 

Está em causa a continuidade de um trabalho pioneiro desenvolvido pela JAE, bem como a sua continuidade, que deu 

uniformidade à sinalização vertical, permitindo-lhe cumprir a sua função ao nível da segurança rodoviária. Assiste-se à sua 

degradação, nomeadamente desde a publicação da Alteração ao RST em 2019, entre outras razões, devido à ausência da 

necessária e atempada atualização da NSV pelas entidades responsáveis. 

Acresce que o n.º 2 do artigo 5.º do RST estabelece que: “no fabrico dos sinais de trânsito é respeitado o grafismo dos 

carateres, símbolos e pictogramas, bem como os pormenores de dimensionamento constantes das normas relativas ao 

desenho dos sinais aprovadas pela entidade competente para a normalização, devendo essas normas estarem em suporte 

informático”. 

Verifica-se que, de acordo com o novo Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional (nEERRN – Lei n.º 34/2015, 

de 27 de Abril), de algum modo, a metodologia seguida na elaboração da NSV pela JAE, em meados dos anos 90, é agora 

a adotada. O nEERRN estabelece no seu artigo 7.º (Normas e instruções técnicas) o seguinte: 

1 — O IMT, I. P., promove a elaboração e aprova as normas e instruções técnicas a que devem sujeitar-se os estudos e 

projetos das estradas da rede rodoviária nacional, sem prejuízo dos regulamentos técnicos de âmbito geral e das normas 

comunitárias aplicáveis. 

2 — As normas e instruções técnicas referidas no número anterior estão sujeitas a parecer prévio vinculativo da AMT e, 

uma vez aprovadas, são publicadas no Diário da República e disponibilizadas nas páginas eletrónicas da AMT e do IMT, 

I. P. 

Compete assim ao IMT a sujeição desta norma a parecer prévio vinculativo da AMT e a sua aprovação, a que se seguirá a 

publicação em Diário da República e a disponibilização nas páginas eletrónicas da AMT e do IMT. 

Marek Belka, Secretário Executivo da Comissão Económica para a Europa das Nações Unidas escreveu, no Prefácio das 

Versões consolidadas (2006) da Convenção de Viena [9], referindo-se a estes documentos, “I believe that, if applied, these 

legal instruments will contribute to preventing many deaths and injuries on the world’s roads...”, ou seja o respeito desta 

norma, bem como dos restantes normativos nacionais sobre esta matéria devidamente atualizados, contribui para a 

segurança rodoviária. 
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