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A sua Segurança é uma preocupação constante que todos os atletas devem perseguir, sendo 

que a legislação tem sofrido algumas alterações enquadrando deveres e direitos aos ciclistas 

que circulam na rodovia, pelo que nunca será demais destacar algumas regras importantes. 

 

1. Documentos 

O condutor de velocípede deve ser portador de documento legal de identificação pessoal que 

pode ser Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão ou Passaporte. 

 

2. Facultar ultrapassagem 

Um carro que o queira ultrapassar tem de deixar uma distância 

de 1,5 metros para si, mas todos os condutores, incluindo os de 

velocípedes, devem, sempre que não haja obstáculo que o 

impeça, facultar a ultrapassagem, desviando-se o mais possível 

para a direita e não aumentado a velocidade enquanto não for 

ultrapassado. 

 

3. Ultrapassar viaturas em fila ou em marcha muito lenta 

Em caso de encontrar uma fila de viaturas em marcha lenta por excesso de trânsito ou outro 

motivo, saiba que a ultrapassagem deve ser SEMPRE efetuada pela esquerda, pois ultrapassar 

pela direita, mesmo numa situação de viaturas paradas, é considerada perigosa e penalizável 

com multa. 

 

4. Perigo de andar rente aos carros 

Quando circular na via pública, não o faça muito chegado aos outros 

carros mesmo que estes estejam parados, pois alguém distraído pode 

inadvertidamente abrir uma porta e se estiver, nesse instante, a passar 

rente às viaturas, terá uma desagradável colisão. 
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5. À direita 

A regra de usar a via mais à direita também é válida para as bicicletas, sendo esta a via mais 

segura, não devendo no entanto rolar muito encostado à berma, pois se existir alguma 

sujidade pode provocar-lhe alguma queda. Nas rotundas, os condutores de velocípedes podem 

ocupar a via de trânsito mais à direita, mesmo que pretendam sair da rotunda na última saída, 

sem prejuízo do dever de facultar a saída aos condutores que pretendam sair da rotunda. 

 

6. Aos pares no máximo……. 

Os velocípedes podem circular paralelamente numa via, exceto em 

vias de reduzida visibilidade ou quando o trânsito é intenso e desde 

que não causem perigo ou embaraço ao trânsito, mas no caso de 

pedalarem em grupo, devem fazê-lo em fila indiana ou aos pares, 

não sendo possível a circulação em paralelo de mais de dois 

velocípedes. 

 

7. Pare no vermelho 

Pare no semáforo vermelho, pois a sinalização luminosa destinada a regular o trânsito de 

veículos também se aplica às bicicletas e caso o condutor de velocípede desrespeite a luz 

vermelha do sinal luminoso de regulação do trânsito é sancionado com coima. 

 

8. Iluminação 

Ver e ser visto é uma regra básica para se circular na estrada, pelo que a bicicleta deve estar 

equipada de iluminação à frente (luzes brancas) e atrás (luzes vermelhas), pois para um carro 

não ir para cima de si, terá necessariamente de vê-lo. 

 

CUMPRA AS NORMAS DE TRÂNSITO……e Olhe pela sua saúde. Pratique desporto! 
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