
REGIDORIA DE MOBILITAT SOSTENIBLE

EM VALÊNCIA AS BICICLETAS DEVEM CIRCULAR 
PELOS ESPAÇOS HABILITADOS PARA AS CICLISTAS 
E, nas zonas onde estes não existirem, têm de circular 
PELA FAIXA DE RODAGEM juntamente com o resto de 
veículos. Neste caso podem utilizar qualquer uma das 
faixas que ladeiam os passeios, aquela que considerarem 
mais conveniente para o vosso destino. Não se esqueçam 
que é aconselhável circular pela parte central da faixa, 
uma boa prática que ajuda o ciclista a manter o seu 
espaço na via e a ser respeitado.

PARA ALÉM DO MAIS, NA FAIXA DE RODAGEM SÓ SE 
PODE CIRCULAR NO MESMO SENTIDO PERMITIDO AO 
RESTO DE VIATURAS, apenas em contramão quando 
estiver previsto especificamente.

Aconselha-se TOMAR TODAS AS PRECAUÇÕES 
NECESSÁRIAS NAS INTERSECÇÕES, especialmente nas 
ciclovias quando estas atravessam a faixa de rodagem. 

Quando circular TEM DE SER VISÍVEL, especialmente À 
NOITE. NESTE CASO SERÁ NECESSÁRIA A 
UTILIZAÇÃO DE LUZES APROPRIADAS na parte frontal 
e traseira da bicicleta.

Não se esqueça que pela sua segurança e a das outras 
pessoas, não é permitida a circulação com FONES DE 
OUVIDO OU A UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS.
 
 

É PROIBIDO CIRCULAR PELOS PASSEIOS, SALVO SE 
NELES EXISTE UMA CICLOVIA OU UMA INDICAÇÃO 
PARA CIRCULAR. Nestes casos, a velocidade não deverá 
exceder os 15 km/h.Nas zonas ou ruas pedonais, se não 
existir um sinal de proibição e existir uma passagem livre 
superior aos 3 metros, é permitido circular de bicicleta, 
tendo em conta sempre a preferência do peão, mantendo 
uma distância com este último de 1 m e mantendo sempre 
uma velocidade moderada igual ou inferior aos 10 
km/hora.

TANTO NA FAIXA DE RODAGEM COMO NAS CICLOVIAS, 
RESPEITE OS SINAIS RODOVIÁRIOS E AS 
PREFERÊNCIAS DE PASSAGEM. Avise com antecedência 
dos seus movimentos e viragens com os braços. Ser 
previsível ajuda à sua segurança e faz com que as outras 
pessoas conheçam a sua trajetória. Se não conhecer bem a 
cidade, antes de iniciar a sua rota, planifique o seu 
percurso. Se tiver dúvidas ou ficar perdido, pergunte 
alguém antes de tomar uma decisão arriscada.

Existem zonas de estacionamento PARA ESTACIONAR A 
BICICLETA por toda a cidade. Se não existirem zonas de 
estacionamento a uma distância menor de 50 m do seu 
destino ou se existirem e todos os lugares estiverem 
ocupados, pode amarrá-la no mobiliário urbano (exceto em 
árvores, postes ou elementos localizados nas fachadas), 
desde que deixe um espaço livre de 1,5 metros para a 
passagem dos peões.

COL·LABORA:

De bicicleta por València
NORMAS E RECOMENDAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE BICICLETA NA CIDADE

 
SABENDO TUDO ISTO JÁ PODE DESFRUTAR DE VALÊNCIA, UMA CIDADE IDEAL PARA SE DESLOCAR DE BICICLETA. 

Bem-vindas a Valência e muito obrigada por terem escolhido 
a  opção de a conhecer de bicicleta!

Desejamos-lhe uma 
boa estadia!

AS CICLISTAS FAZEM COM QUE VALÊNCIA SEJA UMA CIDADE MAIS SUSTENTÁVEL E AJUDAM A TRANSMITIR BOAS PRÁTICAS 
NA UTILIZAÇÃO DA VIA. NO ENTANTO, ANTES DE COMEÇARMOS A PEDALAR, HÁ VÁRIAS COISAS QUE DEVEMOS TER EM CONTA:


