
DIA INTERNACIONAL PARA A
SEGURANÇA EM PASSAGENS DE NÍVEL

9 de junho



Nas PASSAGENS DE NÍVEL
PARE, ESCUTE E OLHE.

Nunca atravesse se vir
ou ouvir o comboio.

1. A prioridade é SEMPRE dos comboios. 
Aguarde a passagem do comboio e olhe 
para os dois lados da via.

2. Os comboios podem circular em QUALQUER 
SENTIDO e circulam sempre a uma velocidade 
maior do que aquela que aparentam.

3. No atravessamento de via-férrea lembre-se 
que um COMBOIO PODE OCULTAR OUTRO.

Quando o 
SINAL ESTIVER VERMELHO
NÃO ENTRAR
na passagem de nível.

CUIDADOS
AO ATRAVESSAR UMA
PASSAGEM DE NÍVEL

O que deve fazer



REDUZA A VELOCIDADE
Na aproximação das passagens de nível

2m Pare antes do STOP 
Certifique-se que não se aproxima nenhum comboio

 

PARE, ESCUTE E OLHE
Para ambas as direções

 
Certifique-se que a SAÍDA está LIVRE 
Para não ficar retido entre as barreiras ou meias barreiras

 

Não ZIGUEZAGUEIE
Entre as meias barreiras

Nunca atravesse a passagem de nível
com as BARREIRAS FECHADAS
e/ou após a CAMPAINHA E SINALIZAÇÃO
LUMINOSA SER ATIVADA
Aguarde que todos os avisos parem por completo

NUNCA PARE SOBRE A LINHA FÉRREA
Nem a meio do atravessamento por razão alguma

BOAS PRÁTICAS

Condutores



 

PARE, ESCUTE E OLHE
Para ambas as direções

 

 

NUNCA PARE SOBRE A LINHA FÉRREA
Nem a meio do atravessamento por razão alguma

Nunca atravesse a passagem de nível
com as BARREIRAS FECHADAS
e/ou após a CAMPAINHA E SINALIZAÇÃO
LUMINOSA SER ATIVADA
Aguarde que todos os avisos parem por completo

NÃO UTILIZE o telemóvel ou auscultadores
Desligue os aparelhos sonoros para ouvir
os sons do exterior

ANTES DE INICIAR o atravessamento 
Certifique-se que não se aproxima nenhum comboio

Efetue o atravessamento a direito 
e com RAPIDEZ (10 seg.) mas sem correr

10 seg.

BOAS PRÁTICAS

Peões



EM CASO DE
EMERGÊNCIA

O que deve fazer

LIGUE PARA O Nº DE EMERGÊNCIA
DISPONÍVEL NA PASSAGEM DE NÍVEL
OU, SE NÃO EXISTIR , PARA O 112

EM AVARIA OU BLOQUEIO
DEIXE TUDO E SAIA DA VIA-FÉRREA
COLOQUE-SE EM ZONA SEGURA

NÃO PARE
CONTINUE A MARCHA
E SAIA RÁPIDO DA PN



Regras de segurança
 

 

Apesar dos esforços desenvolvidos no sentido de 
combater o desrespeito pela sinalização, são 
frequentes ações negligentes em plena via-férrea 
ou em passagens de nível, que colocam em perigo 
a integridade física dos transgressores e dos 
próprios passageiros do comboio.

» No atravessamento de uma passagem de 
nível respeite a sinalização apresentada.

 Certifique-se que não se aproxima nenhum 
comboio e faça-o com rapidez.

 Nunca pare a meio do atravessamento.

» A pressa é inimiga da prudência, nunca 
descure a aproximação de um comboio. 

» Atravessar uma passagem de nível com as 
barreiras fechadas e/ou sinalização ativa é 
ilegal e pode ser mortal. 

» A proibição de atravessamento numa passagem 
de nível tem início a partir do momento em que 
a sinalização luminosa é ativada.

» O desrespeito pela sinalização nas passagens de 
nível representa uma contraordenação grave 
punível com coimas.

» A audição é um sentido privilegiado para se dar 
conta da aproximação de um comboio. Nunca 
atravesse uma linha de caminho-de-ferro com 
auscultadores nos ouvidos.

» Se um veículo avariar numa passagem de nível e o comboio se 
aproximar, deve abandonar imediatamente a viatura e afastar-se 
da via-férrea.

» As passagens de nível automatizadas estão dotadas de um 
número de contacto para o qual deverá ligar em caso de 
emergência.

» Os comboios têm sempre prioridade em relação a qualquer 
veículo.

» Os comboios podem circular em qualquer sentido e circulam 
sempre a uma velocidade maior do que aquela que aparentam.

Uma responsabilidade
partilhada



PARE  ESCUTE  OLHE


