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Workshop de 

Novo Código da Estrada – O que mudou?  

Formador 

Sílvia Barbosa Correia, Técnica de Segurança Rodoviária 

Data 

1 de Fevereiro de 2014 

Duração 

3h 

Preço 

10€ 

Destinatários 

População em geral – Peões, condutores de veículos ligeiros, condutores de transportes 

colectivos e de mercadorias e velocípedes. 

Enquadramento 

A Lei nº 72/2013 de 3 de setembro reflete a décima terceira alteração ao código da 

estrada. O entendimento desta lei é do interesse de todos os utilizadores da via pública, 

sendo relevante o seu conhecimento e principalmente as alterações face à legislação 

transacta. Assim, pretende-se com esta formação o conhecimento das principais 

alterações introduzidas pelo novo código da estrada e as sanções resultantes do seu não 

cumprimento. O desconhecimento da lei não isenta de responsabilidade os condutores e 

utilizadores da via pública em geral, quando estes atuam de forma contrária ao que a lei 

expressa. 

Objetivos 

 Conhecimento das alterações introduzidas pelo novo código da estrada; 

 Conhecimento das principais sanções resultantes do não cumprimento do novo 

código da estrada.  
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Metodologia 

Expositiva e demostrativa 

Principais conteúdos teóricos 

 Novos conceitos – utilizadores vulneráveis e zonas de coexistência; 

 Novas regras aplicadas aos velocípedes – locais onde podem circular, prioridade 

equiparada aos restantes veículos, modo de utilização da estrada, idade máxima 

para circular nos passeios; 

 Novas regras na utilização da estrada entre veículos e velocípedes – distância 

mínima a garantir entre intervenientes; 

 Novas regras aplicadas à segurança no transporte de crianças – idade e altura 

mínimas para a utilização de sistemas de retenção; 

 Novos limites da taxa legal de álcool no sangue – condutores em regime 

probatório, condutores de veículos de urgência e socorro e condutores de 

transporte colectivo de crianças e jovens até aos 16 anos;  

 Como conduzir numa rotunda de acordo com os esclarecimentos expressos no 

novo código da estrada; 

 Obrigatoriedade do porte do documento de identificação e número de identificação 

fiscal para o exercício da condução. 

 

Exercícios práticos 

 Como circular numa rotunda. 

 

Número mínimo de participantes 

4 pessoas 

Número máximo de participantes 

15 pessoas  

Informação adicional 

Com direito a certificado de participação e cópia dos artigos que sofreram alteração. 


