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Os ciclistas, especialmente as crianças,
devem usar capacete, pois em caso de

acidente ou queda, o equipamento protege
a cabeça e evita lesões.

Ter atenção, o capacete deve ser adequado
ao tamanho da cabeça. 

Os ciclistas devem atravessar a estrada
nas passadeiras, e levar a bicicleta à
mão, pois a passadeira é um lugar

para os peões atravessarem!

Os ciclistas devem circular nos locais
des�nados à circulação das bicicletas:
pistas de bicicletas e na estrada. Ter

atenção que na estrada devem circular 
do lado direito da faixa de rodagem.

Os ciclistas quando circulam à noite devem
garan�r que veem e que são vistos pelos

condutores. Devem usar material 
retrorrefletor nas rodas e nos pedais.

À frente: luz branca e atrás: luz vermelha.

Os ciclistas ao aproximar-se de uma 
passadeira devem abrandar. E ter muita 

atenção, se houver peões que pretendam 
atravessar, devem parar antes da

passadeira e deixá-los passar.

A bicicleta deve estar sempre em bom
estado de conservação e manutenção. 

Ter atenção, é necessário verificar
periodicamente o estado de funcionamento 

 e iden�ficar eventuais problemas.

Quando viram à esquerda ou à direita,
os ciclistas devem parar à

entrada da via para onde vão seguir
e deixar passar os peões que

estejam a atravessar na passadeira.

Quando viram à esquerda ou à direita, 
os ciclistas devem parar à entrada da

via para onde vão seguir e deixar passar 
os peões que estejam a atravessar,
mesmo que não haja passadeira. 

Bicicleta bem visível Capacete Locais de circulação
Crianças com menos de 10 anos podem
circular de bicicleta no passeio, mas têm
de ter cuidado para não por em perigo

os peões que caminham no passeio!
Os adultos que as acompanham têm

que circular na estrada.

Locais de circulação - crianças Atravessar a estrada nas passadeiras

Cedência de passagem aos peões 
Cedência de passagem à direita 

ou à esquerda
 

Cedência de passagem aos peões Bicicleta em bom estado


