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SINALVIAS
A SINALVIAS é uma empresa jovem e dinâmica, especializada na fabricação de SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA.
Surge pelas raízes da Candeias & Silva, sociedade com a qual tem ligação familiar, partilhando do seu know-
how em obras públicas há mais de 15 anos.
 
Sediada em Vilamoura, previligia de uma localização central e abrangente a todo o Algarve e Baixo Alentejo. 
Tecnicamente, apresenta pessoal e equipamento altamente qualificado, de modo a cumprir os requisitos 
legais e as exigências dos seus clientes.
 
Objetivos:  ampliar a oferta do comércio da sinalização e competir para alcançar quota de mercado.
 
Missão: contribuir para uma eficiente mobilidade rodoviária, visando o incremento da segurança da 
sociedade.
 
Compromisso: qualidade e melhoria constante.
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ET1 ET2 ET3 ET4 ET5 ET6

ET7

ET8 ET9 ET12 ET13

DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES

ET6

ET10 ET11

ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA

Espelhos inquebráveis
(diâmetros de 60, 70 e 80 cm) Semáforos móveis

Lanterna bidireccional 
para obras e baterias

Redutores de velocidade com 
bandas reflectoras amarelas.

Limites de velocidade de 30, 40 e 50 km/h.
Altura 3 e 5cm. Delineadores de desvio



Marcadores uni-direccionais
e bidirecionais (olho de gato)

Rodas de medição

Delineadores poliédricos
 longos/curtos e meia cana

Balizas cilíndricas refletoras
 em plástico

Balizas flexíveis 
poliuretano 

ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

Delineador flexível em 
borracha com refletores

Cones de sinalização
(vários tamanhos)

Tripés e cavaletes para sinais temporários
(vários modelos e tamanhos)

Balizas de Pontos de Divergência (BPD’S)



Curva á direita
Curva á esquerda
Curva á direita e contracurva
Curva á esquerda e contracurva
Lomba
Depresão
Lomba ou depressão
Descida perigosa
Subida de inclinação acentuada
Passagem estreita
Passagem estreita
Passagem estreita
Pavimento escorregadio
Projecção de gravilha
Bermas baixas
Bermas baixas
Saída num cais ou precipício
Queda de pedras
Ponte móvel
Neve ou gelo
Vento lateral
Visibilidade insuficiente
Crianças
Idosos
Passagem de peões
Travessia de peões
Saída de crianças
Cavaleiros
Animais
Animais selvagens
Túnel
Pista de aviação
Sinalização luminosa
Trabalhos na via
Cruzamento ou entroncamento
Trânsito nos dois sentidos
Passagem de nível com guarda
Passagem de nível sem guarda
Intersecção com via onde circulam veículos sobre carris
Outros perigos
Congestionamento
Obstrução da via
Passagem de nível
Passagem de nível sem guarda com duas ou mais vias 

A1a -
A1b -
A1c -
A1d -
A2a -
A2b -
A2c -
A3a -
A3b -
A4a -        
A4b -
A4c -
A5 -
A6 -

A7a -
A7b -

A8 -
A9 -

A10 -
A11 -
A12 -
A13 -
A14 -
A15 -

A16a - 
A16b -

A17 -
A18 -

A19a -
A19b -

A20 -
A21 -
A22 -
A23 -
A24 -
A25 -
A26 -
A27 -
A28 -
A29 -
A30 -
A31 -

A32a -
A32b -

Cedência de passagem
Paragem obrigatória em cruzamento ou entroncamento
Via com prioridade
Fim de via com prioridade
Cedência de passagem nos estreitamentos da faixa de 
rodagem
Prioridade nos estreitamentos da faixa de rodagem
Aproximação de rotunda
Cruzamento com via sem prioridade
Entroncamento com via sem prioridade
Entroncamento com via sem prioridade
Entroncamento com via sem prioridade
Entroncamento com via sem prioridade

B1 -
B2 -
B3 -
B4 -
B5 -

B6 -
B7 -
B8 -

B9a -
B9b -
B9c -
B9d - 

SINAIS DE CEDÊNCIA PASSAGEM

Sentido proibido
Trânsito proibido
Trânsito proibido a automóveis e motociclos com carro
Trânsito proibido a veículos pesados
Trânsito proibido a automóveis de mercadorias

C1 -
C2 -

C3a -
C3b -
C3c -

SINAIS DE PROIBIÇÃO

C3d -

C3e -
C3f -
C3g -
C3h -
C3i -
C3j -
C3l -

C3m -
C3n -
C3o -

C3p -

C3q -

C3r -

C4a -
C4b -

C4c -

C4d -

C4e -

C4f -
C5 -

C6 -

C7 -

C8 -

C9 -

C10 -

C11a -
C11b -

C12 -
C13 -

C14a -
C14b -
C14c -
C15 -
C16 -
C17 -
C18 -
C19 -

C20a -

C20b -
C20c -
C20d -

C20e -

C21 -
C22 -

Trânsito proibido a automóveis de mercadorias de peso 
total superior a ... toneladas
Trânsito proibido a motociclos simples
Trânsito proibido a ciclomotores
Trânsito proibido a velocípedes
Trânsito proibido a veículos agrícolas
Trânsito proibido a veículos de tração animal
Trânsito proibido a carros de mão
Trânsito proibido a peões
Trânsito proibido a cavaleiros
Trânsito proibido a veículos com reboque
Trânsito proibido a veículos com reboque de dois ou 
mais eixos
Trânsito proibido a veículos transportando mercadorias 
perigosas
Trânsito proibido a veículos transportando produtos 
facilmente inflamáveis ou explosivos
Trânsito proibido a veículos transportando produtos 
susceptíveis de poluírem as águas
Trânsito proibido a automóveis e motociclos
Trânsito proibido a automóveis de mercadorias e a 
veículos a motor com reboque
Trânsito proibido a automóveis, a motociclos e a 
veículos de tracção animal
Trânsito proibido a automóveis de mercadorias e 
veículos de tracção animal
Trânsito proibido a peões, a animais e a veículos que 
não sejam automóveis ou motociclos 
Trânsito proibido a veículos de duas rodas
Trânsito proibido a veículos de peso por eixo superior a 
... toneladas
Trânsito proibido a veículos de peso total superior a ... 
toneladas
Trânsito proibido a veículos ou conjunto de veículos de 
comprimento superior a ... metros
Trânsito proibido a veículos de largura superior a ...
metros
Trânsito proibido a veículos de altura superior a ... 
metros
Proibição de transitar a menos de ... metros do veículo 
da frente
Proibição de virar à direita
Proibição de virar à esquerda
Proibição de inversão do sentido de marcha
Proibição de exceder a velocidade máxima de ... 
quilómetros por hora
Proibição de ultrapassar
Proibição de ultrapassar para automóveis pesados
Proibição de ultrapassar para motociclos e ciclomotores
Estacionamento proibido
Paragem e estacionamento proibido
Proibição de sinais sonoros
Paragem obrigatória na alfândega
Outras paragens obrigatórias
Fim de todas as proibições impostas anteriormente por 
sinalização a veículos em marcha
Fim da limitação de velocidade
Fim da proibição de ultrapassar
Fim da proibição de ultrapassar para automóveis 
pesados
Fim da proibição de ultrapassar para motociclos e 
ciclomotores
Fim de paragem ou estacionamento proibido
Fim da proibição de sinais sonoros

SINAIS DE OBRIGAÇÃO

Sentido obrigatório
Sentido obrigatório
Sentido obrigatório
Sentido obrigatório
Sentido obrigatório

D1a -
D1b -
D1c -
D1d -
D1e -



SINAIS DE INFORMAÇÃO

Estacionamento autorizado
Estacionamento autorizado
Hospital
Trânsito de sentido único
Via pública sem saída
Correntes de neve recomendadas
Velocidade recomendada
Passagem para peões
Passagem desnivelada para peões
Passagem desnivelada para peões
Hospital com urgência médica
Posto de socorro
Oficina
Telefone
Posto de abastecimento de combustível
Posto de abastecimento de combustível com GPL
Parque de campismo
Parque para reboques de campismo
Parque misto para campismo e reboques de campismo
Telefone de emergência
Pousada ou estalagem
Albergue
Pousada de juventude
Turismo rural
Hotel
Restaurante
Café ou bar
Paragem de veículos de transporte colectivo de 
passageiros
Paragem de veículos de transporte colectivo de 
passageiros que transitem sobre carris
Paragem de veículos de transporte de crianças
Aeroporto
Posto de informação
Estação de rádiodifusão
Auto-estrada
Via reservada a automóveis e motociclos
Escapatória

H1a -
H1b -

H2 -
H3 -
H4 -
H5 -
H6 -
H7 -

H8a -
H8b -        

H9 -
H10 -
H11 -
H12 -

H13a -
H13b -
H14a -
H14b -
H14c -
H15 -

H16a -
H16b -
H16c -
H16d -

H17 -
H18 -
H19 -

H20a -

H20b -

H20c -
H21 -
H22 -
H23 -
H24 -
H25 -
H26 -

Destinos sobre o itinerário
Destinos de saída
Sinal de seleção lateral
Aplicação de prescrição a via de trânsito
Aplicação de prescrição a via de trânsito
Aplicação de prescrição a via de trânsito
Via de trânsito reservada a veículos de transporte 
público

E1 -
E2 -
E3 -

F1a -
F1b -
F1c -
F2 - 

Zona de estacionamento autorizado
Zona de estacionamento proibido
Zona de estacionamento proibido
Zona de paragem e estacionamento proibido
Zona de velocidade limitada
Zona de trânsito proibido
Zona de trânsito proibido
Fim de zona de estacionamento autorizado
Fim de zona de paragem e estacionamento proibido
Fim de zona de paragem e estacionamento proibido
Fim de zona de velocidade limitada
Fim de todas as proibições impostas na zona

G1 -
G2a -
G2b -

G3 -
G4 -

G5a -
G5b -

G6 -
G7a -
G7b -

G8 -
G9 -

SINAIS DE SELEÇÃO DE VIAS E DE ZONA

Sentidos obrigatórios possíveis
Sentidos obrigatórios possíveis
Sentidos obrigatórios possíveis
Obrigação de contornar a placa ou obstáculo
Obrigação de contornar a placa ou obstáculo
Rotunda
Via obrigatória para automóveis de mercadorias
Via obrigatória para automóveis pesados
Via reservada a veículos de transporte público
Pista obrigatória para velocípedes
Pista obrigatória para peões
Pista obrigatória para cavaleiros
Pista obrigatória para gado em manada
Pista obrigatória para peões e velocípedes
Pista obrigatória para peões e velocípedes
Obrigação de transitar à velocidade mínima de ... 
quilómetros por hora
Obrigação de utilizar correntes de neve
Obrigação de utilizar as luzes de cruzamento (médios) acesas
Fim da via obrigatória para automóveis de mercadorias
Fim da via obrigatória para automóveis pesados
Fim da via reservada a veículos de transporte público
Fim da pista obrigatória para velocípedes
Fim da pista obrigatória para peões
Fim da pista obrigatória para cavaleiros
Fim da pista obrigatória para gado em manada
Fim da pista obrigatória para peões e velocípedes
Fim da pista obrigatória para peões e velocípedes
Fim da obrigação de transitar à velocidade mínima de ... 
quilómetros por hora
Fim da obrigação de utilizar correntes de neve
Fim da obrigação de utilizar as luzes de cruzamento 
(médios) acesas

D2a -
D2b -
D2c -
D3a -
D3b -

D4 -
D5a -
D5b -

D6 -
D7a -
D7b -
D7c -
D7d -
D7e -
D7f -
D8 -

D9 -
D10 -

D11a -
D11b -

D12 -
D13a -
D13b -
D13c -
D13d -
D13e -
D13f -
D14 -

D15 -
D16 -

Inversão de marcha
Limites de velocidade
Identificação de país
Identificação de país
Número e sentido das vias de trânsito
Número e sentido das vias de trânsito
Número e sentido das vias de trânsito
Número e sentido das vias de trânsito
Supressão de via de trânsito
Via verde
Centro de inspeções
Túnel
Fim de recomendação do uso de correntes de neve
Fim de velocidade recomendada
Fim de auto-estrada
Fim de via reservada automóveis e motociclos
Fim de estacionamento autorizado
Fim de túnel
Velocidade média
Velocidade instantânea
Lanço com cobrança eletrónica de portagem
Lanço com cobrança eletrónica de portagem
Lanço com cobrança eletrónica de portagem
Fim de lanço com cobrança eletrónica de portagem

H27 -
H28 -

H29a -
H29b -
H31a -
H31b -
H31c -
H31d -

H32 -
H33 -
H34 -
H35 -
H36 -
H37 -
H38 -
H39 -
H40 -
H41 -
H42 - 
H43 -

H44a - 
H44b -
H44c - 
H45 - 

SINAIS DE PRÉ-SINALIZAÇÃO

Pré-aviso simplificado (interseção desnivelada)
Pré-aviso gráfico (interseção de nível)
Pré-aviso gráfico (rotunda)
Pré-aviso gráfico (interseção de nível)
Pré-aviso gráfico (interseção desnivelada)
Pré-aviso gráfico
Pré-aviso gráfico
Pré-aviso reduzido
Pré-aviso reduzido
Aproximação de área de serviço
Aproximação de via de saída para área de serviço 
Aproximação de área de repouso
Aproximação de via de saída para uma área de repouso
Pré-sinalização de itinerário
Pré-sinalização de via sem saída
Pré-sinalização de via sem saída
Aproximação de travessia de crianças
Aproximação de passagem de nível
Aproximação de passagem de nível
Aproximação de passagem de nível
Aproximação de passagem de nível
Aproximação de passagem de nível
Aproximação de passagem de nível

I1 -
I2a -
I2b -
I2c -
I2d -
I2e -
I2f -
I3a -
I3b -
I4a -
I4b -
I5a -
I5b -

I6 -
I7a -
I7b -

I8 -
I9a -
I9b -
I9c -
I9d -
I9e -
I9f -



Direção de via de saída
Direção de via de acesso
Indicação de âmbito urbano
Sinal de confirmação
Início de localidade
Início de localidade
Fim de localidade
Fim de localidade

J1 -
J2 -

J3a - J3d -
L1 -

N1a -
N1b -
N2a -
N2b -

SINAIS DE DIREÇÃO E IDENTIFICAÇÃO 

Demarcação hectométrica da via - IP
Demarcação hectométrica da via - IC
Demarcação hectométrica da via - restantes estradas
Demarcação hectométrica da via - estradas municipais
Demarcação quilométrica da via - AE
Demarcação quilométrica da via - IP
Demarcação quilométrica da via - IC
Demarcação quilométrica da via - restantes estradas
Demarcação quilométrica da via - estradas municipais
Demarcação miriamétrica da via - AE
Demarcação miriamétrica da via - IP
Demarcação miriamétrica da via - IC
Demarcação miriamétrica da via - restantes estradas
Demarcação miriamétrica da via - estradas municipais
Sinais de aproximação de saída
Sinais de aproximação de saída
Sinais de aproximação de saída
Baia direccional para balizamento de pontos de 
divergência
Baia direccional para balizamento de pontos de 
divergência
Baia direccional
Baia direccional
Baliza de posição
Baliza de posição

O1a -
O1b -
O1c -
O1d -
O2a -
O2b -
O2c -
O2d -
O2e -
O3a -
O3b -
O3c -
O3d -
O3e -
O4a -
O4b -
O4c -
O5a -

O5b -

O6a -
O6b -
O7a -
O7b -

SINAIS COMPLEMENTARES 

Região
Património
Património natural
Indicação de circuito
Direção de circuito
Indicação de rota
Indicação de rota
Localidade

T1 -
T2 -
T3 -

T4a -
T4b -
T5a -
T5b -

T6 - 

SINALIZAÇÃO TURISTICO-CULTURAL

Indicador de distância
Indicador da extensão de um troço
Indicadores do início ou fim do local 
regulamentado
Indicadores da extensão regulamentada e 
de repetição da extensão
Indicadores de continuação do local 
regulamentado quanto a estacionamento 
ou paragem
Indicadores de periodicidade
Indicadores de duração
Indicadores de peso
Indicadores de aplicação
Indicadores de veículos a que se aplica a 
regulamentação
Indicadores da posição autorizada para 
estacionamento
Diagramas de via com prioridade
Informação diversa
Indicadores de condições meteorológicas
Limpa-neves
Indicador de via de saída
Indicação de direcção
Indicadores de início ou fim de zona 
regulamentada 

Mod. 1 -
Mod. 2 -

Mod. 3a - 3d -
 

Mod. 4a, 4b e 5 -

Mod. 6a e 6b -

Mod. 7a - 7d -
Mod. 8 -
Mod. 9 -

Mod. 10a e 10b -
Mod. 11a - 11i -

Mod. 12a - 12f -

Mod. 13a e 13b -
Mod. 14 -

Mod. 15a e 15b -
Mod. 16 -
Mod. 17 -
Mod. 18 -

Mod. 19a, 19b e 20 -

PAINÉIS ADICIONAIS

SINAIS TEMPORÁRIOS DE PERIGO 

AT1 -
AT2 -
AT3 -
AT4 -
AT5 -
AT6 -
AT7 -
AT8 -
AT9 -

AT10 -
AT11 -
AT12 -
AT13 -
AT14 -
AT15 -

Trabalhos na via
Lomba ou depressão
Lomba
Depressão
Curva à direita
Curva à esquerda
Passagem estreita
Passagem estreita
Passagem estreita
Trânsito nos dois sentidos
Pavimento escorregadio
Projecção de gravilha
Bermas baixas
Sinalização luminosa
Outros perigos

SINAIS TEMPORÁRIOS DE INDICAÇÃO

Número e sentido das vias de trânsito
Supressão de berma
Painel indicativo de viatura em marcha lenta
Supressão de via de trânsito
Desvio de itinerário
Desvio para faixa de rodagem contrária
Desvio de via de trânsito
Estreitamento de via de trânsito
Fim de obras
Trânsito sujeito a demora
Telefone de emergência
Desvio de itinerário
Acidente
Controlo por radar
Fim de desvio
Circulação alternada

TC1 a TC6 -
TC7, TC8 -

TC9 a TC11 -
TD1 a TD6 -
TD7, TD8 -

TD9 a TD12 -
TD13 a TD16 -
TD22, TD23 -

TV1 -
TV2 -
TV3 -
TV4 -
Tv5 -
TV6 -
ST9 -

ST10 -

DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES

ET7 -
ET8 -
ET9 -

ET10 -
ET11 -
ET12 -
ET13 -

Pórticos
Conjunto de lanternas sequenciais sem fios
Conjunto de lanternas sequenciais com fios
Perfil móvel de plástico
Robot
Atrelado de balizamento
Seta luminosa

ET1 -
ET2 -
ET3 -
ET4 -
ET5 -
ET6 -

Raquetas de sinalização
Baias direcionais
Baias de posição
Baliza de alinhamento
Balizas de posição
Cones




