Limites de velocidade (Km/h)
Speed limits (Km/h)
Veículos
Vehicles

Ciclomotores
Mopeds

Motociclos
(+50cm3)
Motorcycles
(+50 cm3)

Automóveis
ligeiros
passageiros

Localidades
Localities

Vias
reservadas a
automóveis
e motociclos

Em caso de emergência, ligue:
Restantes
vias

Roads reserved
for automobiles
and motocycles

Remaining
roads
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In case of emergency, call:

BEM-VINDO AOS

AÇORES

WELCOME TO THE AZORES

Passenger vehicles

112

Taxas de alcoolemia
Blood Alcohol Content
Taxa de álcool
Blood Alcohol rate

≥0,5 e <0,8

Classiﬁcação
Classification

Contraordenação
grave
Serious misdemenaour

≥0,8 e <1,2

Contraordenação
muito grave
Very serious misdemenaour

Sanção

Legal sanction

Coima
€250 a €1250
+ inibição de conduzir

Uma iniciativa da: | An initiative of the:
Prevenção Rodoviária Açoreana
Azorean Road Traffic Safety Association

Fine
€250 up to €1250
+ Driving disqualification

Coima
€500 a €2500
+ inibição de conduzir
Fine
€500 up to €2500
+ Driving disqualification

Parceiro | Partner
≥1,2

Crime

Pena de prisão
+ inibição de conduzir
Imprisonment
+ Driving disqualification

Circule em segurança
Drive safely

2

1

2

Sinalização | Traffic lights
- Atenção à luz vermelha | Pay attention to the
red light
- Pare obrigatoriamente qualquer que seja a
direção que pretenda tomar | Stop whatever
direction you wish to take
- Nunca pise ou transponha
as linhas contínuas |
Never step on or cross
the continuous lines

Circulação em rotundas

Aprecie
as
nossas
paisagens.
Pare/estacione em locais apropriados e
autorizados |
Enjoy our landscapes. Stop
/ park at appropriate and authorized locations

Circulation at roundabouts

Ao circular, tenha em atenção as condições
atmosféricas e os animais que poderão
surgir na estrada. Reduza especialmente
a velocidade | While driving, mind the weather
conditions and animals that may appear on the
road. Reduce speed as a precaution

Se utilizar a 1ª saída ocupe a via da direita |
If using the 1st exit, take the right lane

De bicicleta circule na via pública
respeitando as regras de trânsito. Nos
passeios só podem circular crianças até
aos 10 anos | Respect trafﬁc rules while cycling
on public roads. Only children up to 10 years old
may cycle on the sidewalks
É proibido utilizar o telemóvel enquanto
conduz. Se necessitar de falar ao telemóvel
utilize o Bluetooth ou o sistema de alta voz |
It is illegal to use cell phones while driving. If you
need to talk on your cell phone use Bluetooth or
the hands-free mode

Ceda passagem a todos os condutores
que se encontram na rotunda | Give way to
all drivers at the roundabout

Se utilizar as outras saídas ocupe a via
central ou da esquerda e aproxime-se para
a via mais à direita quando sair | If using the
other exits, take the central or left lane and
approach to the far right when you exit
Exceção: Veículos de tração animal,
bicicletas e pesados podem circular
sempre pela via da direita | Exception:
Animal-drawn vehicles, bicycles and trucks
can always drive on the right lane
Lembre-se sempre de ligar os piscas para
assinalar a intenção de sair | Always
remember to turn on the turn-signals to signal
your intention to exit

