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Campanha de Prevenção Rodoviária 

Campanha de prevenção rodoviária promovida por: 

Apoios: 



    Caro ciclista: 

• Sabia que só pode circular a par em vias 

com boa visibilidade, se não causar emba-

raço para o trânsito, e que o não cumpri-

mento desta regra pode originar numa coima 

que pode ir dos 30€ aos 150€? (Artigo 90 do código 

da estrada alínea 2) 

• Sabia que sempre que sair para pedalar se 

deve fazer acompanhar de um documento 

legal de identificação, e que o não cumpri-

mento desta regra pode originar numa coima 

que pode ir dos 30€ aos 150€? (Artigo 85 do código 

da estrada alínea 3) 

• Sabia que é considerada contraordenação 

muito grave desrespeitar as regras referen-

tes à sinalização de transito? Sinais de 

STOP, cedências de passagem, semáforos, 

sinais de proibição e de obrigação são tão 

válidos para automobilistas como para ciclis-

tas, e o não cumprimento destas além de ori-

ginar uma coima que pode ir dos 75€ aos 

375€, pode ter consequências na sua carta de 

condução. (Artigo 146 do código e artigos 69 e 76 do Regulamen-

to da Sinalização de Trânsito.) 

• Sabia que ao circular nas rotundas, inde-

pendentemente da saída pretendida, deve 

circular na faixa mais à direita, com o dever 

de facultar a saída aos veículos que circulem 

na faixa à sua esquerda. (Artigo 14 do código alínea 2) 

• Sabia que apesar de não ser ainda obrigató-

rio, o seguro de responsabilidade civil é 

aconselhado para utilizadores de bicicleta? 

A FPC-UVP promove anualmente o programa 

nacional “Ciclismo Para Todos”, e que facilita 

a obtenção deste seguro por parte dos aman-

tes da bicicleta. (informações em www.uvp-fpc.pt) 

    Caro condutor: 

• Sabia que na ultrapassagem de velocípe-

des ou à passagem de peões que circulem 

ou se encontrem na berma, deve guardar-se a 

distância lateral mínima de 1,5 metros e 

abrandar a velocidade, e que o não cumpri-

mentos desta regra pode originar numa coima 

que pode ir dos 120€ aos 600€? (Artigo 38 do CE 

alínea E). 

• Sabia que um dos principais motivos dos 

atropelamentos de ciclistas está relaciona-

do com o uso do telemóvel por parte dos 

condutores, e que este ato é considerado 

contraordenação grave que pode uma coima 

que pode ir dos 120€ aos 600€? (Artigo 84 do código 

da estrada ponto 1) 

• Sabia que uma boa parte dos incidentes com 

ciclistas acontece no momento da abertura 

das portas dos veículos? Sempre que quiser 

sair do carro, previna-se e olhe antecipada-

mente  pelo espelho retrovisor da sua viatura. 

• Sabia que segundo o artigo 30 do código da 

estrada os ciclistas regem-se pelas mes-

mas regras de prioridade que os outros 

veículos? Assim, num cruzamento sem si-

nalização, apresentando-se pela direita, 

têm prioridade . A infração desta regra é pu-

nida com uma coima  que pode ir dos 120€ 

aos 600€. 

• Sabia que devido ás diferenças de dimen-

sões, lhe compete a si zelar pela segurança 

dos ciclistas? 

• Lembre-se que os ciclistas não são um obs-

táculo! Eles fazem parte do trânsito.   
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