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Princípios essenciais na
elaboração de um levantamento 

ou elaboração
de projeto de Sinalização de 

Segurança”
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• Introdução

• Conceitos Gerais

• Formas e cores – ISO 3864

• Simbologia – NP EN ISO 7010

• Dimensão e Distância de observação

• Tipos de Fixação

• NP ISO 16069 

- Sistema de Orientação para Caminhos de Evacuação de Segurança (SOCES)

• Levantamento de sinalização de segurança
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A sinalização é um meio de comunicação 
É a segunda linguagem mais conhecida do mundo e mais universal.

Introdução
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E quando falamos de comunicação convém que aquilo que eu penso e que 
é o conteúdo da minha mensagem enquanto emissor, seja o mesmo que 
será percebido e entendido pelo recetor da minha mensagem. 
A comunicação deve ser o mais universal e de total entendimento.

Introdução
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ISO 3864; BS 5499; UNE 23033

Significado
Cor do 

símbolo

Equipamentos de 
alarme e combate 

a incêndio Branco

FormasCores

Proibição Preto

Perigo Preto

Vias de evacuação 
e equipamentos 
de emergência

Branco

Informação Branco

BrancoObrigação

Formas e cores
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Tal como na linguagem escrita, também a linguagem da simbologia evoluiu e a nova 
norma europeia EN ISO 7010 vem propor novos pictogramas e melhorar o desenho 
de alguns outros com vista a uma maior internacionalização e entendimento 
universal.

NP EN ISO 7010
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Todavia a NP EN ISO 7010 sugere ainda novos sinais para a sinalização de meios de 
combate a incêndios e vias de evacuação, que são diferentes dos atualmente 
existentes na legislação portuguesa.

Então, quais os sinais que se devem usar em Portugal?

A legislação nacional em vigor decorre da Portaria 1456-A/95 que incorpora a              
Diretiva Comunitária 92/58 e do RTSCIE (Portaria n.º 135/2020) que define a 
regulamentação obrigatória na segurança contra incêndios em edifícios.

Estes são os sinais que devem ser aplicados em Portugal pois os documentos 
regulamentares (Lei, Decreto-lei e Portaria) prevalecem sobre as Normas, 
sejam nacionais, europeias ou internacionais. 

NP EN ISO 7010
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As placas devem ter áreas (A) não inferiores às determinadas em função da  
distância (d) a que devem ser vistas, com um mínimo de 6m e um máximo de 50m, 
conforme a expressão:

A = área do sinal (m²)
d = distância de observação (m)

2000

d
A

2



Dimensão e distâncias de observação

Fonte: Portaria 135/2020 - Artigo 109.º 
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Distribuição e visibilidade das placas

1 — A distribuição das placas de sinalização deve permitir a visibilidade a partir de 
qualquer ponto onde a informação que contém deva ser conhecida, podendo, com
esse objetivo:
a) Ser paralela às paredes com informação numa só face (tipo 1);

Tipo 1

Tipos de fixação

Fonte: Portaria 135/2020 - Artigo 111.º 
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Distribuição e visibilidade das placas

1 — A distribuição das placas de sinalização deve permitir a visibilidade a partir de 
qualquer ponto onde a informação que contém deva ser conhecida, podendo, com
esse objetivo:
b) Ser perpendicular às mesmas paredes (tipo 2),com informação em dupla face;

Tipo 2

Tipos de fixação

Fonte: Portaria 135/2020 - Artigo 111.º 
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Distribuição e visibilidade das placas

1 — A distribuição das placas de sinalização deve permitir a visibilidade a partir de 
qualquer ponto onde a informação que contém deva ser conhecida, podendo, com
esse objetivo:
b) Suspensa do teto (tipo 3), com informação em dupla face;

Tipo 3

Tipos de fixação

Fonte: Portaria 135/2020 - Artigo 111.º 
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Distribuição e visibilidade das placas

1 — A distribuição das placas de sinalização deve permitir a visibilidade a partir de 
qualquer ponto onde a informação que contém deva ser conhecida, podendo, com
esse objetivo:
c) Fazer um ângulo de 45º com a parede (tipo P), com informação nas duas faces 
exteriores.

Tipo P

Fonte: Portaria 135/2020 - Artigo 111.º 

Tipos de fixação
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O sinal de extintor está a obstruir a visibilidade do sinal de carretel.
Os sinais devem ser instalados um por cima do outro de modo que
ambos sejam visíveis a partir de qualquer ponto de ocupação do espaço.

Tipos de fixação

Fonte: Portaria 135/2020 - Artigo 111.º 
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Fonte: Portaria 135/2020 - Artigo 112.º 

Tipo PTipo 1

Toda a sinalização referente às indicações de evacuação e localização de
meios de intervenção, alarme e alerta, quando colocada nas vias de
evacuação, deve estar na perpendicular ou em 45º ao sentido das fugas
possíveis nessas vias.

Tipos de fixação
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Fonte: Portaria 135/2020 - Artigo 112.º 

Toda a sinalização referente às indicações de evacuação e localização de
meios de intervenção, alarme e alerta, quando colocada nas vias de
evacuação, deve estar na perpendicular ou em 45º ao sentido das fugas
possíveis nessas vias.

Tipos de fixação
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Para poder realizar um levantamento das necessidades de sinalização de 

segurança num edifício é importante ter acesso, preferencialmente, aos 

desenhos do projeto de segurança contra incêndio.
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Se não for possível ter acesso ao projeto de segurança contra incêndio 
então é necessário ir à obra e realizar o levantamento no local 
procurando os equipamentos que estão instalados:

• os extintores e respetivas classes de fogo (agente extintor)

• os carreteis

• os botões de alarme

• etc…
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Onde são as saídas?           

Escolher como caminhos de evacuação vertical os que forem mais 
diretos, ou seja os que diretamente liguem ao piso térreo

Quais os locais de risco?           

Evitar encaminhar pessoas para zonas que ofereçam maior risco

É indispensável saber:           

Preferencialmente deve-se:
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Deve-se começar o levantamento da 
sinalização a partir do piso mais 
elevado descendo em direção à saída.

Se existirem caves, começa-se do piso 
mais baixo subindo em direção à saída
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Para fazer o levantamento das necessidades de sinalização dos percursos 
de evacuação, deve-se começar dos pontos mais distantes da saída de 
cada piso.
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Em locais “open space” os sinais de evacuação podem e devem ficar nos 
pilares (Tipo 1 ou Tipo 2) ou então aplicados no teto (Tipo 2 ou Tipo 3)

Tipo 2
Tipo 3

Tipo 1 – Paralelo à parede                    Tipo 2 – Perpendicular à parede/teto                 Tipo 3 – Suspenso do teto
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Os sinais de escada devem ser sempre aplicados por cima do 
primeiro degrau a vencer, seja a evacuação efectuada no sentido 
ascendente ou descendente.

2,1 a 3,0 m
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Deve-se sinalizar um 
obstáculo de cada vez. 

Se depois de uma porta 
temos uma escada, primeiro 
sinaliza-se a porta e só 
depois se sinaliza a escada.

Se pretender informar do 
perigo de degraus antes de 
abrir a porta então deve ser 
aplicado o seguinte sinal, na 
folha da porta e de acordo 
com a situação aplicável:
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Em parques de estacionamento devem-se usar os sinais de 
evacuação verticais para pilares pois permitem uma maior distância de 

observação comparativamente aos sinais de evacuação habituais.
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Sinal Suspenso
Dupla face

(Tipo 3)
1200x600mm Sinal de uma face

(Tipo 1) 
400x200mm

Nas grandes áreas, os sinais devem ser de dupla face e suspensos do teto. 
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Sinal de saída por cima da porta, identificando a saída de emergência e 
o sinal de barra antipânico sinalizando o modo de abertura.
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Em portas de vidro dotadas de barra antipânico 
deve-se aplicar a solução de sinalização 

autoadesiva de dupla face exemplificada nas 
imagens ao lado e abaixo.
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Tipo 1 Tipo 2 Tipo P

A

B

A

B

Tipo 1 – Paralelo à parede                    Tipo 2 – Perpendicular à parede/teto                 Tipo P – Panorâmico 45º
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Devem ser afixadas em posições estratégicas junto aos acessos principais 
do piso a que se referem;

- perto de escadas e elevadores;

- em todos os quartos, p. ex. quartos de hotel (local de risco E - dormida)

- em zonas de mais frequente permanência dos utilizadores, 

(p. ex. refeitórios, balneários, auditórios, etc…)
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P.2 4

P.2 4

Devem ser afixadas em posições estratégicas junto aos acessos principais 
do piso a que se referem;

- perto de escadas e elevadores;

- em todos os quartos, p. ex. quartos de hotel (local de risco E - dormida)

- em zonas de mais frequente permanência dos utilizadores, 

(p. ex. refeitórios, balneários, auditórios, etc…)
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“O mundo é um lugar perigoso de se viver, não por 
causa daqueles que fazem o mal, mas sim por 
causa daqueles que observam e deixam o mal 

acontecer.”
Albert Einstein 

1989 - 2022: 33 anos a brilhar!

Obrigado pela sua preferência.


