


Para criarmos um ambiente de segurança rodoviária é necessária a cooperação de todos 
nós, sejamos condutores, peões ou passageiros. Os acidentes de viação podem ser 
trágicos e levar à morte dos envolvidos, causando uma imensa dor nas famílias e 
deixando impactos extremamente profundos nas crianças. Para que tal não aconteça, 
precisamos de acabar com os acidentes de viação através do nosso empenho e atenção 
à segurança rodoviária, assumindo hábitos prudentes de deslocação.

Nesse âmbito, a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego convidou um 
ilustrador local para elaborar a história infantil “Entra no mundo da segurança rodoviária 
com a DSAT”, que narra a aventura de quatro personagens inteligentes e muito atentos à 
importância da segurança rodoviária. A história pretende dar a conhecer os diferentes 
meios de transportes, para que os leitores aprendam a forma correcta de deslocação, 
respeitando a lei. É também incutido às crianças a importância de cumprir as regras de 
trânsito desde pequenas, ganhando consciência da segurança rodoviária para que 
também elas possam influenciar e ser exemplo para os que as rodeiam. 

Tem sempre consigo a sua 
lupa. É um explorador e tem 
muita curiosidade sobre novos 
assuntos. De jeito optimista, a sua 
energia é contagiante. Atento e 
social, Daniel gosta de fazer o que 
é certo, incluindo assumir os 
devidos comportamentos para a 
segurança rodoviária.

Muito comilão e sempre distraído. 
Falta-lhe atenção nas suas 
deslocações e precisa sempre dos 
outros para o corrigir. Sabe que 
tem de melhorar o seu comporta-
mento e percebe a importância da 
segurança rodoviária depois de 
aprender a lição.

Entusiástica, alegre e 
inteligente, observadora de 
todos os pormenores. Gosta de 
ajudar outros, é corajosa a 
apontar e corrigir os erros dos 
amigos. Traz consigo uma 
máquina fotográfica para captar 
todos os momentos felizes.  

Gosta de ler, é inteligente e de 
confiança. Tem um aspecto de 
rezingão, porém, gosta de ajudar os 
outros. Carrega sempre consigo 
uma “enciclopédia das regras de 
trânsito”, onde regista tudo aquilo 
que aprende no dia-a-dia.



Meios de transportes 
de Macau

Como representante da segurança 
rodoviária, vou responder-te:  

Metro
 ligeiro Autocarro

Autocarro

Táxi especial

Táxi especial

Riquexó 

Motociclo

Automóvel

Táxi

Quais são os transportes que 
os cidadãos mais utilizam?

Que meios de transportes 
públicos existem?

Olha, na realidade os que mais utilizamos 
são os automóveis, motociclos 

e ciclomotores.



Entrar de forma 
organizada

Preparar pagamento 
da tarifa

Sair do autocarro pela 
porta traseira

Autocarros: 
regras na entrada

O Sam e a Tina apanham 
o autocarro…



Autocarros: 
regras de segurança

Depois de entrar no autocarro…

Tocar no sinal para sair na paragem
pretendida Segurar-se aos corrimãos



Lugar 
prioritário

Autocarros: 
regras de gentileza

Autocarros: 
regras na fila de espera 

Não ocupe a estrada enquanto espera o autocarro.

Tina, senta-te aí, 
senão ficas sem lugar. 

Grávidas Passageiros 
com bebé 

de colo
Idosos Portadores 

de 
deficiência

Outras 
pessoas com 
necessidades 

especiais

Sam, devemos ceder o lugar a 
pessoas com necessidades, quer 

seja lugar prioritário ou lugar 
comum. 



Instalações de passagem 
de peões 

Passadeira

Passagem superior 
para peões

Semáforos

Passagem inferior 
para peões

Passagem inferior 
para peões



Instalações de travessia 
para peões (passadeira)

Antes de atravessar a passadeira 
devemos olhar para o lado direito 
e esquerdo! Presta atenção e 
cuidado com os carros!

As crianças devem 
segurar a mão do 
adulto que as 
acompanha

Daniel e Sam estão a atravessar estrada… No caminho para o parque...

Cuidado!

Instalações de travessia
para peões (semáforos)



A Tina e o Andy estão a caminho das 
actividades extracurriculares... 

Lugar para brincar não é 
na estrada 

Não deixes que o guarda-
chuva bloqueie a tua visão 

Isso é
perigoso!

Cuidado com o 
carro!! Tina tens de 
ter cuidado, o teu 
guarda-chuva está a 
tapar a visibilidade.



Para ser transportado em motociclos tens 
de ter pelo menos 6 anos 

Para ser transportado na parte dianteira dos 
automóveis tens de ter pelo menos 12 anos 

Limite de idades no 
transporte em veículos

Com que idade é que as crianças 
podem ser transportados nos 
motociclos ou na parte dianteira 
de um automóvel? 

6 anos

12 anos



Contactar a Linha de emergência: 
999, 110 ou 112.

Durante os acidentes 
de viação

Ceder passagem aos 
veículos de emergência

O que fazer perante um 
acidente de viação que 
provocou vítimas?

Os condutores e peões devem, em 
condições seguras, dar cedência 
aos veículos de emergência. 
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