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Sumário 

As características intrínsecas da Sinalização do Trânsito no nosso País dependem da alteração ao RST e da sua qualidade, 
bem como dos trabalhos sequentes de revisão das normas e Disposições Normativas (DN) do InIR/IMT, nomeadamente 
da publicação do Manual de Sinalização do Trânsito (MST) em substituição das DN respeitantes à Sinalização do 
Trânsito. 

Na presente comunicação apresenta-se o MST que soma e atualiza as DN de Sinalização do Trânsito do InIR/IMT num 
único volume, em conformidade com a Alteração ao RST feita pelo Decreto Regulamentar n.º 6/2019, de 22 de outubro. 

Palavras-chave: Manual de Sinalização do Trânsito: Disposições Normativas; Atualização. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Os três elementos do sistema de tráfego são o condutor, o veículo e o ambiente rodoviário. Diversos estudos permitem 
concluir pela influência dos fatores ligados ao elemento humano e ao ambiente rodoviário como preponderantes nos 
acidentes rodoviários [3]. 

A maior interação entre elementos verifica-se entre a estrada e o condutor com cerca de 30% de todos os acidentes 
ocorridos [1]. Os fatores relacionados com o elemento humano são principalmente erros de reconhecimento e de decisão. 
Estes erros podem ser induzidos pelas características da estrada, podendo os acidentes ser, por vezes, o resultado infeliz 
de uma inadequada abordagem daquele sistema ao nível do projeto rodoviário, nomeadamente do projeto de sinalização 
do trânsito. 

A tarefa de condução é um processo complexo que resulta da interação entre o condutor, o veículo e a estrada e que se 
desenvolve em três níveis de execução: navegação; guiamento e controlo. 

Estas tarefas envolvem, em cada momento, um conjunto de situações que associadas a um espaço, ou território 
atravessado, a uma via pública, a um local (reta, curva, intersecção de nível ou desnivelada, etc.) sendo fundamental a 
compreensão por parte do condutor da sua utilização, o que tem a ver com a sua perceção global e das condições de 
interação com outros utentes da estrada. 

Em todas estas situações a legibilidade da via condiciona o comportamento do condutor. Os dispositivos utilizados na 
sinalização do trânsito devem desempenhar uma função necessária, favorecer a legibilidade da estrada, ser claros e 
sóbrios, possibilitar tempo de resposta e ser respeitáveis [3].  

A sinalização tem como função regular o trânsito, indicando aos utentes da via a forma correta e segura como esta deve 
ser utilizada. Segundo o Regulamento de Sinalização do Trânsito (RST) [2], a sinalização do trânsito compreende: sinais 
verticais, marcas rodoviárias, sinais luminosos, sinalização temporária, sinais dos agentes reguladores do trânsito e sinais 
dos condutores. 

2 ENQUADRAMENTO 

No Plano de Ação do Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária – PENSE 2020 (Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 85/2017), no Objetivo Estratégico 3. “Infraestrutura Mais Segura”, Objetivo operacional 8. “Promover a 
melhoria da rede rodoviária nacional”, Ação 25. “Elaboração e difusão de literatura técnica e normativa”, estava prevista 
a Medida A25.93. “Identificar um conjunto alargado de documentação técnica, designadamente de manuais de boas 
práticas e Disposições Normativas, aplicáveis a domínio urbano”, e promover a atualização e reedição daqueles que sejam 
da competência do IMT. 



    

 

2 

 

É exatamente na atualização e reedição daqueles manuais e Disposições Normativas, que são da competência do IMT, 
que se integra o desenvolvimento do Manual de Sinalização do Trânsito, o qual abrange, à semelhança do Manual de 
Boas Práticas em Sinalização Urbana da Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP) [3], todas as rodovias urbanas e 
interurbanas.  

Para que a uniformidade e a homogeneidade da sinalização do trânsito sejam efetivas e para que a aplicação das regras 
da alteração ao RST tenham adequado suporte normativo, há que rever e atualizar o conjunto de normativos existentes: 

˗ a Norma de Sinalização Vertical (NSV, da JAE) adicionando-lhe os novos sinais verticais e toda a marcação rodoviária 
em moldes similares, tornando-a na Norma de Sinalização do Trânsito; 

˗ todas as DN de sinalização do trânsito do InIR /IMT face ao atual do Código da Estrada e à alteração ao RST, 
convertendo-as no Manual de Sinalização do Trânsito (MST); 

˗ a Instrução Técnica sobre Sinalização de Mensagem Variável (ITSMV), em função da alteração ao RST; 

˗ a Norma de Sinalização Turística (NST) dando sequência à Proposta de Norma de Sinalização Turística [4], uma vez 
que a alteração ao RST inclui os seus novos sinais. 

Trata-se de um trabalho que devia ter sido realizado imediatamente após a publicação da alteração ao RST e que pode ser 
feito seguindo o modelo atual, ou seja completando a NSV da JAE1 que está na página eletrónica da Infraestruturas de 
Portugal, revendo e republicando as DN do InIR/IMT e a ITSMV, que estão na página eletrónica do IMT, e dando nova 
vida à Norma de Sinalização Turística, em colaboração com as entidades da cultura e do turismo sucessoras das que 
participaram no grupo de trabalho liderado pela Divisão de Circulação e Segurança (DCS) da JAE. 

Verifica-se, por outro lado, a dispersão dos temas de sinalização do trânsito pelas inúmeras DN do InIR/IMT existentes, 
o que levou a alguma repetição de textos de enquadramento nomeadamente nas mais especializadas. Esta dispersão foi 
resultado de uma opção do InIR, por certo fundamentada, mas que não corresponde à prática internacional. À semelhança 
do Manual on Uniform Control Devices (U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration) e de 
outros manuais, será mais prático ter um único volume, designado “Manual de Sinalização do Trânsito”, que incorpore 
toda a necessária atualização daqueles textos face à alteração do RST. 

3 O MANUAL DE SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 

Entre as Disposições Normativas publicadas pelo InIR, infelizmente ainda com a chancela de documento base (Figura 1) 
passada mais de uma década sobre a sua publicação, encontram-se as referentes à sinalização do trânsito2: Princípios da 
sinalização do trânsito e regimes de circulação; Características dos Sinais Verticais; Critérios de utilização da Sinalização 
Vertical; Critérios de colocação da Sinalização Vertical; Sinalização de Orientação. Sistema informativo; Características 
dimensionais e critérios de utilização e colocação das Marcas Rodoviárias; Dispositivos retrorrefletores complementares 
das Marcas Rodoviárias; Sinalização de proibição de ultrapassagem; Sinalização de rotundas; Sinalização de cruzamentos 
e de entroncamentos; Sinalização de nós de ligação e Sinalização Turístico-cultural, esta última nunca publicada. 

                .  

Figura 1. Disposições Normativas do InIR/IMT - exemplos 

 
1 Ver a referência [4]. 
2http://www.imt-
ip.pt/sites/IMTT/Portugues/InfraestruturasRodoviarias/InovacaoNormalizacao/Paginas/DivulgacaoTecnica.aspx 
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São os seguintes os capítulos do MST e respetivos Anexos3 (Figura 2): 

1. Introdução  

2. Os Princípios ou Características Intrínsecas da Sinalização 

3. Regimes de Circulação 
4. Sinalização Vertical 
5. Marcação Rodoviária 
6. Sinalização de Proibição De Ultrapassagem 
7. Sinalização de Rotundas 
8. Sinalização de Cruzamentos e Entroncamentos  
9. Sinalização de Nós de Ligação  
Anexo 1 Espaçamentos horizontais e verticais tipo  
Anexo 2 Lista dos Destinos Principais por Distrito e Carta dos Destinos Principais 
Anexo 3 Lista de abreviaturas a utilizar 
Anexo 4 Fluxogramas para escolha dos destinos 
Anexo 5 Esquemas de atribuição dos destinos 
Anexo 6 Fluxogramas para escolha dos destinos e esquemas de atribuição de destinos de um EDSO 
Anexo 7 Simbologia de Informação 
Anexo 8 Marcação Rodoviária Abecedários e Numerários 
Anexo 9 Sinalização de cruzamentos e entroncamentos 
Anexo 10 Sinalização de nós de ligação 

No Capítulo 1, Introdução, são referidos os três elementos do sistema de tráfego, que são o condutor, o veículo e o 
ambiente rodoviário, os níveis de execução da tarefa da condução, a função da Sinalização do Trânsito e os regimes de 
circulação definidos pelo Código da Estrada, nas suas regras especialmente previstas para o trânsito em determinado tipo 
de vias (autoestradas e vias reservadas a automóveis e motociclos) e para vigorar dentro e fora das localidades. 

No Capítulo 2, Os Princípios ou Características Intrínsecas da Sinalização, esclarece-se que uma sinalização bem 
concebida deve: 

- ser uniforme, o que é condição necessária à sua compreensão por  todos; 
-  ser  homogénea, permitindo  ao  condutor apreender  imediatamente o contexto em que se insere, a sua situação e 

ainda tratar a informação nas melhores condições de segurança possíveis; 
- ser simples, facilitando o trabalho do condutor; 
- garantir a continuidade da informação transmitida, quando se trata de sinalização de orientação; 
- ser coerente com a prática e com as regras de circulação. 

A aplicação sistemática destes princípios à Sinalização do Trânsito, tal como descrita no RST, é a linha mestra deste 
Manual. São dados exemplos de falta de respeito por estes princípios, propondo-se, nomeadamente, a correção da 
sinalização nas vias de espera para viragem à esquerda em intersecções de nível de acordo com a Figura 3, de modo a 
haver coerência com as intersecções sem via de espera para aquele efeito. 

No Capítulo 3, Regimes de Circulação, são descritas as regras de circulação definidas no Código da Estrada que definem 
cada um dos regimes de circulação, sendo esclarecido, através do Quadro 1, os sinais verticais que os estabelecem. 

É abordada a relação entre os regimes de circulação e o ambiente rodoviário duma via pública (todos os tipos de vias 
rodoviárias, das autoestradas aos arruamentos urbanos) e a importância da perceção pelos utentes de uma imagem correta 
da sua natureza, do seu tipo de utilização, dos movimentos prováveis dos outros utentes e do comportamento que se deve 
adotar quando nela se circula, tornando a definição do regime de circulação, pela colocação dos sinais legais, um 
complemento natural de um ambiente rodoviário bem definido e coerente com a sinalização do trânsito aplicada.  

É esclarecido que não existe qualquer correspondência entre a classificação das estradas da Rede Rodoviária Nacional 
(RRN) e os regimes de circulação enunciados, a menos das da Rede Nacional de Autoestradas, que se constitui como um 

 
3 Os Índices e preâmbulo do MST 2022 podem ser obtidos pelo link: https://lnkd.in/eaZN2Bih. 
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subconjunto da RRN, que têm as características definidas no Código da Estrada (CE) e que estão sinalizadas como 
autoestradas.  

      
Figura 2. Manual de 

Sinalização do Trânsito 
Figura 3. Marcação de uma via de espera para viragem à esquerda 

Adotou-se a hierarquia viária considerada no Manual de Boas Práticas em Sinalização Urbana (MBPSU) [3] 
considerando-se a rede viária urbana dividida em rede primária e rede secundária. Assim consideraram-se incluídos na 
rede primária urbana as estradas urbanas (vias coletoras / arteriais ou vias urbanas de Nível I) e os arruamentos principais 
(vias distribuidoras principais ou vias urbanas de Nível II) e na rede secundária de arruamentos (vias locais) as vias 
distribuidoras locais (vias urbanas de Nível III) e as vias de acesso local (vias urbanas de Nível IV). 

Quadro 1. Regimes de circulação 

Regime 
Designação do sinal ou sinais que definem o regime de 

circulação 
Sinais 

Dentro das localidades N1 - Início de localidade  
 

 H47 - fim de zona residencial ou de coexistência 
 

Dentro das localidades, zona 
residencial ou de coexistência 

H46 - zona residencial ou de coexistência 
 

Via reservada a automóveis e 
motociclos 

H25 - Via reservada a automóveis e motociclos  
    

Autoestrada H24 - Autoestrada  
 

Fora das localidades N2 - Fim de localidade  
 

 H39 - Fim de via reservada a automóveis e motociclos  
 

 H38 - Fim de autoestrada  

 

No Capítulo 4, Sinalização Vertical, são abordados os seguintes aspetos: as Características e critérios dimensionais, as 
Características e critérios de visibilidade, os Critérios de utilização, os Critérios de colocação, o Sistema Informativo bem 
como a escolha dos destinos na RRN e na rede urbana e a Sinalização Turístico cultural. 

São apresentados quadros com as características dimensionais dos sinais “de código” que juntamente com a NSV da 
JAE atualizada [5] permitem o fabrico uniforme destes sinais. São definidos os critérios de escolha das características 
dimensionais dos sinais verticais, em função do regime de circulação prevalecente. São definidos os critérios cromáticos 
dos sinais de seleção e de afetação de vias, de pré-sinalização, de confirmação e complementares com quadros 
sistemáticos para os sinais do sistema informativo – exemplo na Figura 4. 

Nas características e critérios de visibilidade são definidos a luminância e o fator de luminância, sendo apresentados 
quadros com os valores das coordenadas cromáticas e fator de luminância para superfícies retrorrefletoras e pintadas, em 
conformidade com a NP EN 12889-1:2017. São definidos o coeficiente de intensidade luminosa e o coeficiente de 
retrorreflexão bem como os seus valores em conformidade com esta norma. É apresentado um quadro com critérios para 
seleção do nível mínimo de retrorreflexão para os vários tipos de rodovias. 
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Figura 4 - Critérios cromáticos dos sinais de seleção de vias 

Os critérios de utilização de todos os tipos de sinas verticais – sinais de perigo, sinais de regulamentação, sinais de 
indicação e sinalização de mensagem variável – são extensivamente expostos ao longo de 100 páginas, nomeadamente 
dos novos sinais de vias de portagem – Figura 5. 

   
Figura 5 – Novos sinais de vias de portagem 

Os critérios de colocação respeitam ao posicionamento dos sinais verticais em relação à plataforma ou ao ponto da via 
a que se referem, dividindo-se em transversal, vertical e longitudinal, sendo abordadas para os sinais de perigo, os sinais 
de regulamentação e os sinais de indicação. Os critérios explicitados na Figura 6, definidos no RST, nem sempre são 
respeitados nas autoestradas.  

 
Figura 6 - Critérios de colocação longitudinal de sinais de aproximação de saída e de seleção de vias 

O Sistema Informativo é o conjunto de sinais verticais suscetíveis de utilização na sinalização de orientação de uma 
intersecção, de nível ou desnivelada – Figura 7. 

 
Figura 7 - Sinais do Sistema Informativo 
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São descritos os sistemas informativos em intersecções desniveladas: Sistema Base, em Áreas Metropolitanas, na Rede 
Primária Urbana – exemplo na Figura 8 – e em Divergências. São de igual modo descritos os sistemas informativos em 
intersecções de nível: Sistema Base, na Rede Secundária de Arruamentos e o Reduzido. 

É descrita a escolha dos destinos na RRN e na rede urbana, sendo disponibilizados fluxogramas para ambos os casos. Há 
um subcapítulo sobre os Esquemas Diretores de Sinalização de Orientação (EDSO) em áreas metropolitanas. Na Figura 9 
mostra-se um exemplo de ficha de intersecção desenvolvida para um EDSO. 

  
Figura 8 - Sistema Informativo num nó em via urbana de nível I Figura 9 

A Sinalização Turístico-cultural é atualizada no formato da Norma de Sinalização Turística da JAE (NST) [6], em 
função dos sinais propostos na comunicação do autor ao 7.º CRP [4] que foram incluídos na Alteração ao RST – Figura 
10.  

 
Figura 10 – Novos sinais turístico-culturais 

Para cada sinal é feita a sua descrição, definido o domínio de aplicação, o seu conteúdo e dimensionamento e ainda o 
domínio de utilização e colocação, tal como na NST [6]. É assim descrita a Sinalização de Locais e Serviços de Interesse 
com os respetivos acessos sistematizados em Acesso simples, Acesso direto – exemplo na Figura 11 – e Acesso exclusivo, 
em função do tipo de indicação fornecida e do tipo de intersecção em presença. São ainda definidos os procedimentos a 
seguir na aprovação deste tipo de sinalização. 

 
Figura 11 - Intersecção desnivelada em autoestrada 

As marcas rodoviárias, que são objeto do Capítulo 5, Marcação Rodoviária, têm como objetivo definir inequivocamente 
as zonas do pavimento destinadas aos diferentes sentidos de trânsito, ou à circulação de determinados tipos de veículos, 
bem assim como indicar, em determinados casos, os comportamentos que os utentes devem seguir. 

É estabelecida a seguinte hierarquia para as marcas segundo as funções que o RST [2] e a Convenção de Viena [7] lhes 
definem: marcas reguladoras; marcas de advertência; e marcas de orientação. 

São definidos as Características e critérios de visibilidade seguintes: cor; fator de luminância; luminância na iluminação 
difusa; retrorreflexão; e resistência à derrapagem. 

São descritas as Marcas Longitudinais, definidas as suas características dimensionais, nomeadamente através de um 
quadro da DN do InIR/IMT correspondente, que foi adotado pelo RST, bem como os critérios de utilização e de colocação 
nas múltiplas situações possíveis. 

Tal como anteriormente são descritas as Marcas Transversais, as Marcas de Estacionamento e Paragem, as Marcas 
Orientadoras de Sentidos de Trânsito, as Marcas Diversas e as Inscrições no pavimento, definidas as suas 
características dimensionais, os critérios de utilização e de colocação nas várias situações possíveis. As setas de seleção 
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de mini-rotunda, propostas no MBPSU [3], em 2005, passaram a fazer parte do RST – Figura 12. As figuras 13 e 14 dão 
exemplos de inscrições e sinais C13 no pavimento. 

 
Figura 12 - Setas de seleção M15h – dimensionamento 

  
Figura 13 - Inscrições de afetação de vias de trânsito em 

complemento de setas de seleção 
Figura 14 - Sinais C13 alongados (fora e 

dentro das localidades) 

No final do Capítulo 5 do MST inclui-se um Quadro Síntese dos Critérios de utilização da marcação rodoviária. 

Dos Dispositivos Retrorrefletores Complementares são analisados os marcadores e os delineadores, sendo descritos o 
seu dimensionamento e os critérios de colocação. 

No Capítulo 6, Sinalização de Proibição de Ultrapassagem, são definidas: a distância de visibilidade a utilizar na 
delimitação de zonas de proibição de ultrapassagem; a distância mínima de permissão de ultrapassagem; a marcação 
rodoviária a utilizar quando existe proximidade entre zonas de proibição de ultrapassagem; e quando existe sucessão de 
trechos de proibição de ultrapassagem – Figura 15.  

  
Figura 15 - Distância mínima de permissão de ultrapassagem 

No Capítulo 7, Sinalização de Rotundas, são analisadas a sinalização vertical e a marcação rodoviária – Figura 16, com 
quadros síntese de sinalização vertical e para os vários tipos de marcas rodoviárias.  

 
Figura 16 - Sinalização de rotundas – exemplo em estrada 
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No Capítulo 7, Sinalização de Cruzamentos e Entroncamentos, são também analisadas a sinalização vertical e a 
marcação rodoviária, com quadros síntese de sinalização vertical – Figura 17, e para os vários tipos de marcas rodoviárias. 

  
Figura 17 - Critérios de utilização da sinalização vertical em cruzamentos e entroncamentos 

O Código da Estrada [8] define cruzamento como “zona de intersecção de vias públicas ao mesmo nível” e entroncamento 
como “zona de junção ou bifurcação de vias públicas” de nível, abarcando os entroncamentos de nível e os ramos de 
entrada e de saída dos nós de ligação – Figura 18. 

 
 Figura 18- Via secundária de um entroncamento 

Um nó de ligação é o conjunto de ramos de ligação na vizinhança de um cruzamento a níveis diferentes, que assegura a 
ligação das vias públicas rodoviárias que aí se cruzam. 

Na descrição do Capítulo 9, Sinalização de Nós de Ligação, ou intersecções desniveladas, são consideradas as seguintes 
componentes: entradas e saídas em vias com dupla faixa de rodagem, a secção corrente dos ramos de ligação e as 
intersecções de nível nas vias com faixa de rodagem única, tanto para a sinalização vertical como para a marcação 
rodoviária. Nas figuras 19 a 21 são mostrados exemplos da sinalização de várias ligações, nomeadamente em ramos de 
autoestradas. 

 
Figura 19 - Exemplo de correta sinalização de convergência de duas autoestradas 
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Figura 20 - Sinalização de vias de abrandamento e de entrecruzamento em AE 

 

Figura 21 - Exemplo de redução de uma via de trânsito num ramo de ligação 

São incluídos quadros síntese de Critérios de utilização da sinalização vertical em vias de saída em nós (via de 
abrandamento ou divergência e ramo) e de vias de entrada em nós (ramo e via de aceleração ou convergência) – Figura 22. 

 
Figura 22 - Critérios de utilização da sinalização vertical em vias de entrada em nós  
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4  CONCLUSÕES 

As características intrínsecas da sinalização do nosso País estão dependentes da qualidade da Alteração ao RST, bem 
como dos trabalhos sequentes de revisão das normas e disposições normativas, nomeadamente da publicação do Manual 
de Sinalização do Trânsito, que se encontra registado na IGAC (ainda não publicado, à data da elaboração desta 
comunicação). 

As DN do InIR/IMT de Sinalização do Trânsito têm mais de 10 anos de publicadas e continuam com o indicativo de 
“DOCUMENTO BASE” em todas as páginas, pelo que não só estão desatualizadas como não são, na realidade, 
disposições normativas de aplicação obrigatória. 

A Medida A25.93 do PENSE 2020 previa identificar um conjunto alargado de documentação técnica, designadamente de 
manuais de boas práticas e Disposições Normativas, aplicáveis a domínio urbano, e promover a atualização e reedição 
daqueles que sejam da competência do IMT. Cobrindo as DN referidas todas as vias rodoviárias urbanas e interurbanas 
naturalmente que se incluem nesta medida, que ainda não foi cumprida. 

O MST substitui com vantagem o conjunto daquelas DN pois inclui as alterações de 2019 ao RST e ainda a sinalização 
turístico-cultural não publicada naquelas DN. 

Marek Belka, Secretário Executivo da Comissão Económica para a Europa das Nações Unidas, escreveu, no Prefácio das 
Versões consolidadas (2006) da Convenção de Viena [7], 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 
destes documentos, bem como dos normativos nacionais sobre esta matéria, contribui para a segurança rodoviária. 

5 REFERÊNCIAS 

1. International Human Factors Guideline for Road Systems Design”, Draft, October 31, 2000. PIARC 

2. Regulamento de Sinalização do Trânsito - Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, alterado pelos Decreto 
Regulamentar n.º 41/2002, de 20 de agosto e n.º 13/2003, de 26 de junho, pelo Decreto-Lei n.º 9/2010, de 26 de abril, 
pelo Decreto Regulamentar n.º 2/2011, de 3 de março, pelo Decreto Regulamentar n.º 2/2019, de 22 de outubro e 
retificado pela Declaração de Retificação n.º 60-A2019, de 20 de dezembro. 

3. Almeida Roque, C., Manual de Boas Práticas em Sinalização Urbana. Prevenção Rodoviária Portuguesa. Lisboa, 
2005. https://prp.pt/investigacao/publicacoes/#. 

4. Almeida Roque, C. - Proposta de Norma Sinalização Turística, 7.º Congresso Rodoviário Português, Centro 
Rodoviário Português. LNEC, Lisboa, 2013. 

5. Almeida Roque, C., Atualização da Norma de Sinalização Vertical. 10.º Congresso Rodoferroviário Português, Centro 
Rodoferroviário Português. LNEC, Lisboa, 2022. 

6. Norma de Sinalização Turística. JAE, Divisão de Circulação e Segurança. Almada, 1999. 

7. Convenção sobre a Sinalização Rodoviária de 1968, Acordo Europeu completando a Convenção e Protocolo sobre 

as marcas rodoviárias, adicional ao Acordo europeu (Versões consolidadas de 2006), Comissão Económica para a 
Europa, Divisão de transportes. Nova Iorque e Genebra 2007 (ISBN: 978-92-1-116973-7). 

8. Código da Estrada: Decreto-Lei n.º 114/94, de 3 de maio, alterado pelos Decretos-leis n.ºs 214/96, de 20 de novembro, 
2/98, de 3 de janeiro, 162/2001, de 22 de maio, e 265-A/2001, de 28 de setembro, pela Lei n.º 20/2002, de 21 de 
agosto, pelos Decretos-leis n.ºs 44/2005, de 23 de fevereiro, 113/2008, de 1 de julho, e 113/2009, de 18 de maio, pelas 
Leis n.ºs 78/2009, de 13 de agosto, e 46/2010, de 7 de setembro, pelos Decretos-leis n.ºs 82/2011, de 20 de junho, e 
138/2012, de 5 de julho, pelas Leis n.ºs 72/2013, de 3 de setembro, e 116/2015, de 28 de agosto, pelo Decreto-lei n.º 
40/2016, de 29 de julho, pela Lei n.º 47/2017, de 7 de julho, e pelos Decretos-leis n.ºs 151/2017, de 7 de dezembro, 
107/2018, de 29 de novembro, e 2/2020, de 14 de janeiro e 102 B/2020, de 9 de dezembro. 


