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VELOCÍPEDES

Velocípedes

(artigo 112.º Código 

da Estrada)

Veículo com duas ou mais rodas acionado pelo esforço do 

próprio condutor por meio de pedais ou dispositivos análogos

A condução de velocípedes e de veículos a eles equiparados 

não carece de habilitação legal para conduzir

Não é obrigatório possuir seguro de responsabilidade civil



EQUIPARAÇÃO A VELOCÍPEDES

▪ Velocípede equipado com motor auxiliar com potência máxima contínua de 1,0 kW

▪ A alimentação é reduzida progressivamente com o aumento da velocidade e interrompida se 

atingir a velocidade de 25 km/h, ou antes, se o condutor deixar de pedalar.  

Velocípede com motor
Antes a potência 
máxima contínua 
era de 0,25 kW



EQUIPARAÇÃO A VELOCÍPEDES

Trotinetas 

com motor elétrico

Dispositivos de 
circulação com motor 

elétrico, 
autoequilibrados e 

automotores

Outros meios de 
circulação análogas 

com motor

Potência máxima contínua de 0,25 kW e 
velocidade máxima em patamar de 25 km/h. 

A equiparação a velocípedes 
depende da potência e da 
velocidade dos “veículos”
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EQUIPARAÇÃO A VELOCÍPEDES

▪ Trotineta é o veículo constituído por duas rodas em série, que sustentam uma base

onde o condutor apoia os pés, conduzida em pé e dirigida através de um guiador

que se eleva até a altura da cintura.

Trotinetas com motor elétrico

Definição 
de Trotineta
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NÃO EQUIPARAÇÃO A VELOCÍPEDES

Por Decreto Regulamentar será definido o 
regime de circulação e as caraterísticas técnicas 
dos “veículos” que ultrapassem a potência e a 

velocidade anteriormente referidas

Quem circular com esses “veículos” em desrespeito das 
caraterísticas técnicas e do regime de circulação incorre 
numa coima de 60 € a 300 € e apreensão imediata dos 

veículos.
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Transporte em veículo descaracterizado a partir de plataforma eletrónica (TVDE)

Aos condutores de 
TVDE é aplicável a taxa 

reduzida
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Artigo 129.º - Novos exames

Condutores envolvidos 
em atropelamentos 

com fuga

Fortes indícios de falta 
de aptidão física ou 

psicológica para 
conduzir em segurança
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