
 

 
 
 

Parecer e contributos do Ciclaveiro para o PENSE 2020 -          
Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária 
 
 
Exmos. Senhores: 

Ministra da Administração Interna, 
Secretário de Estado da Administração Interna, 
Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, 
Grupos de Trabalho da ANSR responsáveis pela elaboração do PENSE 2020, 
 
 
No âmbito do período de consulta e discussão pública da actual proposta para o PENSE               
2020 - Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária, da responsabilidade da           
Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), o Ciclaveiro - Associação pela           
Mobilidade Urbana em Bicicleta apresenta o seguinte parecer e contributos para a sua             
revisão. 
 
 

Introdução 
 
Portugal é, de acordo com o mais recente barómetro da European Cyclists’ Federation             
(ECF), o país da União Europeia com maior taxa de fatalidade de ciclistas .  1

 
O distrito de Aveiro continua a estar no topo da lista dos que apresentam índices mais                
graves de sinistralidade rodoviária do país , sendo, mesmo para a realidade portuguesa em             2

que a sinistralidade ocorrida dentro de localidades é particularmente preocupante e violenta,            
o distrito de Aveiro dos que mais sofrem neste âmbito. Dos desastres rodoviários ocorridos              
no distrito em 2014, 81.5% aconteceram dentro de localidades, dos quais 25.9% e 14.8%              

1 European Cyclists’ Federation (2015), ECF Cycling Barometer 2015 - Technical document: 
http://pedais.pt/wp-content/uploads/2015/05/ECF-cycling-barometer-2015-technical-document-final.pdf  
2 ANSR (2016), Vítimas a 30 dias - Relatório anual 2015: 
http://www.ansr.pt/Estatisticas/RelatoriosDeSinistralidade/Documents/2015/RELAT%C3%93RIO%20AN
UAL%20-%20V%C3%8DTIMAS%20A%2024%20HORAS/Rel2015_anual24horas.pdf  
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das vítimas mortais resultantes foram peões e ciclistas , respectivamente, perfazendo assim           3

os utilizadores vulneráveis mais de 40% das vítimas mortais da sinistralidade rodoviária            
nesse ano no distrito! 
 
A Região de Aveiro é, como é sabido e apresentado nos resultados dos Censos2011,              
aquela com maiores taxas e maiores números absolutos de utilizadores regulares de            
bicicleta. 
 
Por isto, para o Ciclaveiro, que pugna por condições mais apelativas, cómodas e seguras              
para a utilização dos modos activos de deslocação no sentido de fomentar o incremento do               
seu uso, em especial do modo bicicleta, em face dos diversos benefícios ambientais, sociais              
e económicos para todos daí decorrentes, as questões do perigo rodoviário dos utilizadores             
vulneráveis da via pública são de extrema importância e preocupação. 
 
 
 

PENSE 2020 - Parecer e propostas 
 
Lamentamos que com esta proposta para o PENSE 2020 , a ANSR continue a insistir num               4

paradigma de segurança rodoviária ultrapassado e inadequado aos tempos actuais,          
desfocado da redução do risco e perigo rodoviário na sua fonte: o uso irresponsável de               
veículos motorizados, quer pela sua utilização excessiva quer por comportamentos de risco            
nessa utilização. Em muitas das acções propostas o ónus da responsabilidade da segurança             
é colocado nas potenciais vítimas da sinistralidade, e não implementando medidas efectivas            
actuantes sobre a verdadeira fonte do perigo rodoviário e causa da sinistralidade: os             
veículos motorizados, que todos os anos são responsáveis pela morte de cerca de 600              
pessoas e milhares de feridos graves. 
 
Não se percebe que, quando orientações e directivas europeias e posições e compromissos             
internacionais do governo Português apontam no sentido da promoção dos modos activos            
de deslocação e de transportes públicos, o PENSE 2020 esteja centrado ainda na aceitação              
da dependência do automóvel e desligado do conceito de mobilidade sustentável.  
 
Numa altura em que se verificam uma crescente utilização da bicicleta como modo regular              
de transporte, relevantes esforços de várias localidades neste mesmo sentido e a intenção             
do governo de aproximar a sua taxa de utilização em Portugal de valores médios europeus ,               5

3 ANSR (2015), Vítimas a 30 dias - Relatório anual 2014 - Distrito Aveiro:  
http://www.ansr.pt/Estatisticas/RelatoriosDeSinistralidade/Documents/2014/RELAT%C3%93RIO%20A 
4 ANSR (2016), PENSE 2020 - Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária: 
http://www.ansr.pt/SegurancaRodoviaria/PlanosdeSegurancaRodoviaria/Documents/PENSE%20ANSR
%202020.pdf  
5 “o secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, afirmando que a meta do Governo para a utilização                  
da bicicleta daqui a cinco anos é que seja utilizada pelo menos por 5% da população para as suas                   
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a ANSR, neste plano estratégico nacional com o suposto desígnio de tornar a segurança              
rodoviária uma prioridade para todos os portugueses, aborda de modo completamente           
deficiente a segurança dos utilizadores de bicicleta, propondo ademais         
incompreensivelmente medidas discriminatórias e penalizadoras para esta forma de         
mobilidade activa e sustentável. 
 
O PENSE 2020 e a actuação da ANSR na sua globalidade deverão adoptar uma abordagem               
moderna e holística da segurança rodoviária em linha com a Visão Zero 2.0 , , integrando o               6 7

planeamento urbano e a mobilidade sustentável como forma de redução da sinistralidade, e             
de obtenção de benefícios de saúde e de maior esperança e qualidade de vida              
proporcionados por uma maior utilização dos modos activos de deslocação (a pé e de              
bicicleta). 
 
 
Informação 
 
A ANSR deve nos seus relatórios identificar claramente e imputar devidas responsabilidades            
aos meios de transporte que impõem maior risco e perigo rodoviário aos outros utilizadores. 
 
O PENSE 2020 refere que o Objectivo Estratégico (OE) 1 “tem por objeto estudar,              
desenvolver e implementar um conjunto articulado de ações que permita um conhecimento            
mais aprofundado do sistema de transporte rodoviário ” e, assim sendo, deverá incluir            
medidas para a recolha de informação e estudo dos padrões (números de utilizadores,             
distâncias percorridas, tipo e finalidade de utilização, frequência e sazonalidade,          
combinação com outros meios de transporte, etc) de mobilidade dos utilizadores           
vulneráveis. Só assim, e contextualizada nesses padrões fará sentido a medida A15.65:            
“Elaborar estudo de caracterização dos acidentes com utilizadores de velocípedes”. Caso           
contrário, a medida poderá ter leituras enviesadas com efeitos contraproducentes, através           
da geração do medo, consequente redução do uso de velocípedes e resultante diminuição             
da segurança de cada utilizador pelo efeito da “segurança pelos números”. 
 
Os relatórios de sinistralidade publicados pela ANSR deverão ser verdadeiramente eficazes           
a diagnosticar os problemas de insegurança dos utilizadores vulneráveis, com informação           
mais completa sobre os sinistros envolvendo estes utilizadores (actualmente muito escassa           
e imprecisa), e mudar o foco das circunstâncias em que a vítima se encontrava para as                

deslocações entre casa e o trabalho ” in  
Observador (2016), Governo quer estudantes a andar de “bike”: 
http://observador.pt/2016/05/22/governo-quer-estudantes-a-andar-de-bike/  
6 Sarah Goodyear (2015), How Stockholm Became the Ultimate Walkable City, CityLab: 
http://www.citylab.com/commute/2015/03/how-stockholm-became-the-ultimate-walkable-city/388433/  
7 Vision Zero 2.0 – the Streets of Stockholm (2015): 
http://thenextturn.com/vision-zero-2-0-streets-stockholm/  
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circunstâncias em que o condutor do veículo causador do desastre se encontrava e causas              
do sinistro (informação actualmente ausente nos relatórios da ANSR). 
 
A ANSR deverá disponibilizar à sociedade civil dados da fiscalização das autoridades            
policiais de infracções do Código da Estrada e análise dos seus resultados, e comparações              
com os de outros países europeus, permitindo a avaliação do desempenho destas acções. 
 
Com diagnósticos incompletos e imprecisos, as acções não poderão ser apropriadas.           
Perante o grave problema da sinistralidade sobre utilizadores vulneráveis em Portugal, que            
exige acção urgente, o diagnóstico certo é crucial. O próprio PENSE 2020 também assim o               
afirma, quando diz que só com “conhecimento mais esclarecido será possível uma atuação             
consistente ”. 
 
A actual proposta do PENSE 2020 utiliza por largas vezes o termo “acidente”, transmitindo a               
ideia de algo que acontece por acaso e desculpabilizando a responsabilidade da origem do              
risco e da causa dos sinistros. Quando na realidade a vasta maioria dos desastres              
rodoviários acontecem devido a decisões deliberadas de incumprimento das regras do           
Código da Estrada ou de outros comportamentos de risco por parte dos condutores de              
veículos motorizados. Deste modo, propomos que a terminologia “acidente” no PENSE           
2020, assim como em todos os novos materiais de informação e comunicação da ANSR,              
seja substituída por “sinistro” ou “desastre”. Mais informações acerca deste assunto podem            
ser encontradas nesta publicação da ACA-M: ‘Um desastre não é um acidente’ . 8

 
Na nota de rodapé nº 10 (na página 41) do PENSE 2020, é referido que os velocípedes com                  
motor integram o grupo de ciclomotores na classificação de vítimas mortais por tipo de              
veículo. Isto está completamente desajustado. Um velocípede com motor é definido pela lei             
portuguesa como “velocípede equipado com motor auxiliar com potência máxima contínua           
de 0,25 kW, cuja 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 ” e                 
para efeitos do Código da Estrada “equiparados a velocípedes ” , como estabelecido no            9

artigo 112º. Deste modo, e pelas suas características dimensionais, de massa e de             
velocidades praticadas, assim como de modo utilização, e pelas definições da lei atrás             
referidas, faz todo o sentido que velocípedes com motor estejam incluídos no grupo de              
velocípedes. 
 
 

8 ACA-M (2015), Um desastre não é um acidente: 
http://www.aca-m.org/dia-mundial-em-memoria-das-vitimas-da-estrada-2015-um-desastre-nao-e-um-aci
dente/  
9 Lei nº 72/2013, de 3 de Setembro - Código da Estrada: 
http://www.ansr.pt/SegurancaRodoviaria/CodigoDaEstrada/Documents/Codigo_Estrada_2014_versaoW
EB.pdf  
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Legislação 
 
A medida A3.11, deverá abordar propostas de revisão de legislação, como o Código da              
Estrada e o Regulamento de Sinalização de Trânsito (RST), no sentido de serem mais              
protectores dos utilizadores vulneráveis. Em particular, o RST deverá definir sinalização para            
Zonas de Coexistência, conceito já há dois anos introduzido no Código da Estrada. O              
sistema de Carta por Pontos deverá ser mais punitivo das infracções que possam             
incrementar o risco sobre os utilizadores vulneráveis, dado a sua desproporcional fragilidade            
perante veículos motorizados. 
 
Os menores são em conjunto com os idosos os dois grupos etários mais atingidos pelos               
atropelamentos por veículos motorizados, ocorrendo a grande parte vitimando crianças nas           
proximidades de escolas . Exige-se que as autoridades portuguesas actuem urgentemente          10

sobre este inaceitável flagelo. O PENSE 2020 deverá propor a introdução de legislação             
conducente à segurança efectiva das zonas envolventes de equipamentos escolares, com           
dissuasão, ou mesmo proibição, de tráfego de atravessamento de veículos motorizados           
particulares, medidas de redução de velocidade, proibição de estacionamento e sinalização           
e fiscalização adequadas . 11

 
Em linha de conta com o que acontece em países mais civilizados em termos de segurança                
rodoviária e protecção de utilizadores vulneráveis, o PENSE 2020 deverá conter medidas            
para o estudo da introdução de forma clara e explícita na legislação portuguesa do “Princípio               
da Responsabilidade Objectiva” , de acordo com o princípio ético de que devem ser os              12

utilizadores de objectos potencialmente perigosos e causadores de danos graves a assumir            
a responsabilidade automática por esse facto. 
 
 
Fiscalização 
 
Apesar do incumprimento generalizado das regras do Código da Estrada, Portugal continua            
a ser dos países europeus com menor fiscalização, em particular da velocidade excessiva             13

10 Público (2014), Mais de 80% das crianças atropeladas em Lisboa estavam junto a escolas: 
https://www.publico.pt/2014/09/15/local/noticia/mais-de-80-das-criancas-atropeladas-em-lisboa-estavam-
junto-a-escolas-1669653  
11 Ciclaveiro (2016), Sugestões para a revisão do Plano Director Municipal de Aveiro: Para uma               
Mobilidade Ciclável e Sustentável em Aveiro, pp. 20 e 21 “14. Zona de segurança em torno dos                 
equipamentos escolares”: 
http://ciclaveiro.pt/wp-content/uploads/2016/01/Para-uma-Mobilidade-Ciclavel-e-Sustentavel-em-Aveiro_
versaopublica.pdf  
12 MUBi (2014), Perguntas Mais Frequentes sobre Responsabilidade Objetiva: 
http://mubi.pt/2014/10/16/perguntas-mais-frequentes-sobre-responsabilidade-objetiva/  
13 Em Portugal as autoridades aplicaram, nos últimos anos, entre 20 e 25 multas por excesso de                 
velocidade por mil habitantes por ano, enquanto que na Holanda esse valor tem oscilado entre as 400 e                  
500 multas!  
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praticada em estradas nacionais e em zonas urbanas, fator associado à grande maioria dos              
sinistros com consequências graves. O incumprimento de regras como a proibição do uso             
do telemóvel, não cedência de passagem a peões nas passadeiras , estacionamento em            14

passeios e ciclovias (como há anos acontece continuamente na infame ciclovia da Rua da              
Pêga , , em Aveiro) ou a menos de 5 m de cruzamentos e passagens para peões,                15 16

comprometendo a segurança dos utilizadores vulneráveis, são também práticas recorrentes          
e escandalosamente socialmente aceites. Facto para o qual claramente muito contribui a            
escassa fiscalização. 
 
Gritante é a ausência de fiscalização sobre os extremamente comuns perigosos           
incumprimentos da distância mínima de segurança de 1.5 m e o abrandamento de             
velocidade na ultrapassagem de velocípedes, e da obrigatoriedade de ocupação da via            
adjacente na manobra de ultrapassagem, raramente cumprida na ultrapassagem a          
velocípedes, como determinado pelo artigos 18º e 38º do Código da Estrada. 
 
O desconhecimento generalizado das mais recentemente introduzidas, e não só, regras de            
trânsito e associado à perspectiva instaurada na sociedade de desresponsabilização pelo           
risco rodoviário e à falta de fiscalização do incumprimento do Código da Estrada por parte               
dos condutores de veículos motorizados, resulta em frequentes situações de perigo para            
quem regularmente utiliza a bicicleta e na mais alta taxa de mortalidade de ciclistas da               
Europa. O assunto, como não seria de esperar o contrário, é de extrema preocupação para               
os utilizadores de bicicleta portugueses, tendo entregue na Assembleia da República uma            
petição, reunindo mais de dez mil assinaturas, apelando à fiscalização do cumprimento da             
lei de forma diligente, regular e consistente, principalmente quanto a comportamentos           
perigosos em relação aos utilizadores vulneráveis . 17

 
É urgente que as autoridades portuguesas abordem de forma séria e estabeleçam            
estratégias eficazes para retirar Portugal da cauda da Europa no que toca à fiscalização do               

European Transport Safety Council (2016), How traffic law enforcement can contribute to safer roads              
(PIN Flash Report 31): http://etsc.eu/wp-content/uploads/NEW_PIN_FLASH31_final.pdf  
14 “Segundo o projeto [da Prevenção Rodoviária Portuguesa], que avaliou vários indicadores de             
desempenho de segurança rodoviária, dos 2051 condutores observados junto a passadeiras onde se             
encontravam peões a atravessar, 25,4% não cedeu passagem ”, in  
Jornal de Notícias (2014), Um quarto dos condutores não cede passagem aos peões nas passadeiras:  
http://www.jn.pt/sociedade/interior/um-quarto-dos-condutores-nao-cede-passagem-aos-peoes-nas-passa
deiras-4195719.html  
15 Ciclaveiro (2016), #ciclopega uma campanha cidadã em defesa dos direitos dos utilizadores de              
bicicleta, XIII Congresso Ibérico ‘A Bicicleta e a Cidade’, Vila Nova de Gaia, 29 de Abril - 01 de Maio                    
2016: https://ciclaveiro.files.wordpress.com/2016/05/apresentacao_ciclopega.pdf  
16 Ciclaveiro (2015), Situação da ciclovia da Rua da Pêga: 
https://ciclaveiro.wordpress.com/2015/11/03/situacao-da-ciclovia-da-rua-da-pega/  
17 SIC Notícias (2017), Petição "Pelo Direito a Pedalar em Segurança" entregue na AR apela a maior 
fiscalização: 
http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2017-01-06-Peticao-Pelo-Direito-a-Pedalar-em-Seguranca-entregue-na-AR
-apela-a-maior-fiscalizacao  
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incumprimento da lei por parte dos condutores de veículos de fonte de maior risco e perigo                
rodoviário e causadores da grave sinistralidade que assola o país, em especial em relação              
aos incumprimentos que envolvam e coloquem maior risco sobre os utilizadores vulneráveis.  
 
 
Educação 
 
O PENSE 2020 deverá ter medidas para implementação nos currículos escolares, e de             
formação de professores, de programas para a educação para, e de promoção da,             
mobilidade activa e sustentável e da cidadania rodoviária. Deverá incluir também medidas            
para educação da cidadania rodoviária na formação para a condução de veículos            
motorizados. 
 
  
Comportamentos 
. 
Tal como o PENSE 2020 propõe a Acção 10: “Desenvolver um plano nacional de combate à                
condução sob o efeito do álcool e de substâncias psicotrópicas” e a Acção 11: “Desenvolver               
um plano nacional de combate à condução distraída e à condução em condições de fadiga”,               
deverá evidentemente conter também uma acção para “Desenvolver um plano nacional de            
combate à condução em excesso de velocidade”. 
 
A medida A8.30: “Conceber e disseminar junto das autarquias um manual de boas práticas              
para a promoção de uma mobilidade segura das crianças e adolescentes juntos dos             
estabelecimentos educativos” deve obviamente contemplar que a mobilidade mais segura          
dos utilizadores vulneráveis, e neste caso especialmente tratando-se de crianças com           
naturais comportamentos erráticos, apenas se pode obter com a redução ou mesmo            
eliminação do perigo imposto pelos veículos motorizados na envolvente e proximidades dos            
estabelecimentos escolares. 
 
 
Utilizadores vulneráveis 
 
A medida 15.65, como referimos anteriormente, só fará sentido se for contextualizada com             
dados e padrões de utilização da bicicleta, como número de utilizadores e distâncias             
percorridas, caso contrário poderá originar leituras distorcidas. E, mais do que contabilizar            
acidentes e os resultados deles, será essencial que sejam analisadas as circunstâncias em             
que ocorrem e apuradas as causas e responsabilidades. Só assim, esta medida poderá ser              
útil na definição de acções com propósitos de reduzir o perigo que afecta os ciclistas. 
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Com as medidas 14.56, 15.66, 15.67 e 15.68, a ANSR continua incompreensivelmente a             
insistir em colocar o ónus da responsabilidade da segurança a jusante das causas do perigo               
rodoviário, nas potenciais vítimas da sinistralidade: os utilizadores vulneráveis. Quando          
deveria intervir a montante do perigo no sentido de reduzir a fonte do risco. São os veículos                 
motorizados com a sua grande massa e elevadas velocidades, e a sua utilização             
irresponsável, que constituem a principal fonte desse risco e causa da grave sinistralidade             
em Portugal. 
 
Não faz o mínimo sentido a medida 15.67 de contemplar a possibilidade de introdução da               
obrigatoriedade do capacete. Tal obrigatoriedade provocaria, como aconteceu em alguns          
locais do mundo em que foi introduzida, a redução do número de utilizadores de bicicleta,               
com o efeito contraproducente da diminuição da segurança de cada utilizador, como é             
explicado pelo efeito de “segurança pelos números” . O que contribui para o aumento da              18

segurança de cada ciclista é precisamente o incremento do número de bicicletas em             
circulação - a chamada “Regra de Jacobsen” , . Adicionalmente, a redução de exercício             19 20

físico da prática de deslocações quotidianas em bicicleta poderá provocar um balanço global             
negativo em termos de saúde pública . Esta obrigatoriedade teria, ainda, certamente outros            21

impactos ambientais, sociais e económicos negativos causados pela redução da utilização           
da bicicleta e pelo efeito dissuasor à adesão de novos utilizadores a esta forma de               
mobilidade. 
 
Para além de uma medida de estudo de caracterização de acidentes, nas restantes três              
medidas que fazem parte da Acção 15, a ANSR coloca a responsabilidade da segurança              
totalmente nos ciclista - utilizadores vulneráveis, não contendo inexplicavelmente esta          
Acção, designada por “Plano nacional de proteção aos utilizadores de velocípedes”, uma            

18 “In all Australian jurisdictions that have put forward helmet legislation the major, distinguishing result               
has not been a relative decrease in head injuries but a decrease in cycling numbers. For example                 
cycle use in New Zealand has dropped 55% since 1989/90. Cycling in Australia has also significantly                
declined with 37.5% fewer Australians riding bikes in 2011 than in 1985-86. In fact in all states in                  
Australia cycling numbers have dramatically fallen. This has continued to this day and has even               
worsened when the rise in Australia’s population is taken into account. This has also been shown in                 
Canada and New Zealand. The effect on reducing cycling numbers, other than on reducing the health                
benefits, is the effect on road safety. More people cycling could also have a beneficial effect on the                  
actual safety of each individual cyclist (Safety in Numbers); decreasing numbers making cycling more              
dangerous. ” in  
European Cyclists’ Federation (2014), ECF helmet factsheet: 
 https://ecf.com/sites/ecf.com/files/Helmet-factsheet-_17042015_Final.pdf  
19 “A motorist is less likely to collide with a person walking and bicycling if more people walk or bicycle.                    
Policies that increase the numbers of people walking and bicycling appear to be an effective route to                 
improving the safety of people walking and bicycling. ” in  
P. L. Jacobsen (2003), Safety in numbers: more walkers and bicyclists, safer walking and bicycling,               
Injury Prevention 9(3): 
 http://injuryprevention.bmj.com/content/9/3/205.abstract  
20 European Cyclists’ Federation (2013), ECF factsheet - Safety in numbers: 
https://ecf.com/sites/ecf.com/files/ECF_FACTSHEET4_V3_cterree_SafetyNumb.pdf  
21 P. de Jong (2014), The Health Impact of Mandatory Bicycle Helmet Laws, Risk Analysis 32(5): 
http://dx.doi.org/10.1111/j.1539-6924.2011.01785.x  
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única medida que aborde a principal fonte de perigo que incide sobre estes utilizadores e o                
vise combater: o risco imposto pelos veículos motorizados.  
 
Esta Acção 15 é completamente penalizadora para a mobilidade em bicicleta e            
discriminatória para os seus utilizadores, numa altura em que esta opção de transporte tem              
lugar de destaque no assunto da mobilidade inteligente e sustentável! 
 
Não nos resta, assim, outra opção que não seja propor a reversão desta abordagem da               
ANSR e a completa reformulação da Acção 15, que deverá ser feita consultando as              
organizações representantes dos utilizadores de bicicleta em Portugal, e levando em conta            
que a redução do risco para estes utilizadores se deve fazer pela promoção da mobilidade               
sustentável e pela redução do risco que lhes é imposto pelos veículos mais perigoso: os               
motorizados. 
 
 
Campanhas 
 
Sintomático desta visão da ANSR, incluída nas medidas 14.56 e 15.66, foi a campanha              
dirigida aos ciclistas , , com a designação de "Segurança dos Ciclistas - Uma            22 23

Responsabilidade Partilhada". O perigo que os veículos motorizados colocam aos ciclistas é            
desproporcionalmente maior que no sentido inverso, e a responsabilidade deve ser           
hierarquizada em função do risco que cada utilizador do espaço rodoviário coloca aos outros              
utilizadores, e não partilhada. Para além de ser eticamente incorrecto colocar o ónus da              
responsabilidade da segurança nas potenciais vítimas, este tipo de abordagem traz ainda o             
efeito nefasto de gerar a sensação de medo nos utilizadores dos modos activos,             
contribuindo para a redução do seu número e consequentemente, pelos referidos efeito de             
“segurança pelos números” e “Regra de Jacobsen”, na diminuição da segurança de cada             
utilizador. 
 
Urge que sejam realizadas campanhas para a segurança dos utilizadores vulneráveis. Mas            
estas para serem eficazes, devem ser orientadas para a consciencialização e           
responsabilização do perigo que os condutores de veículos perigosos impõem aos           
utilizadores vulneráveis e para a redução das causas desse perigo, e não gerando a              
sensação de medo aos utilizadores dos modos activos. Estes conceitos devem ser            
incorporados na medida A18.76, que presentemente nada refere relativamente a este           
assunto. 
 

22 ANSR (2015), "Segurança dos Ciclistas - Uma Responsabilidade Partilhada" - Distância de             
segurança: https://www.youtube.com/watch?v=aG3qJizBbhQ  
23 ANSR (2015), "Segurança dos Ciclistas, Uma Responsabilidade Partilhada" - Iluminação da bicicleta:             
https://www.youtube.com/watch?v=262cs0UsQOM  
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É incompreensível como as autoridades têm sido passivas e permissivas na manutenção da             
escandalosa cultura instalada na sociedade portuguesa de desresponsabilização do risco e           
da violência da sinistralidade rodoviária no nosso país. É essencial que a ANSR combata              
este problema com estratégias a curto e a médio e longo prazo e que o PENSE 2020 seja já                   
um  significativo passo nesse sentido. 
 
O PENSE 2020 deve na medida 18.76 incluir campanhas de educação para colmatar o              
grande desconhecimentos das mais recentes regras introduzidas no Código da Estrada e de             
sensibilização para a percepção dos riscos que o seu incumprimento por parte dos             
condutores dos veículos mais perigosos coloca aos outros utilizadores. Deve ainda incluir            
campanhas para a promoção da mobilidade activa e sustentável. . 
 
 
Infraestruturas 
 
A sinistralidade rodoviária em Portugal é particularmente grave dentro de localidades e em             
relação a utilizadores vulneráveis. Assim, o PENSE 2020 deverá no âmbito das            
infraestruturas rodoviárias, em linha com a Visão Zero no sentido de limitar os erros              
humanos, conter medidas mais concretas para a redução do perigo rodoviário em meio             
urbano, em especial para os utilizadores vulneráveis, através de medidas de intervenção ao             
nível do desenho e adaptação do espaço urbano e de redução e acalmia do tráfego               
motorizado. Tais medidas deverão simultaneamente fomentar os modos activos de          
deslocação, através de condições apelativas, cómodas e seguras para a sua utilização. O             
PENSE deverá incluir acções para a generalização de Zonas 30 em meio urbano, com as               
referidas medidas de redução e acalmia e de dissuasão de atravessamento de tráfego             
motorizado, e a disseminação de Zonas de Coexistência. 
 
A medida 25.92 deverá ser mais abrangente, incluindo a introdução e revisão de legislação,              
e também a criação de novas normativas técnicas e manuais de boas práticas (e não               
apenas a revisão dos existentes), respeitando os princípios descritos no ponto anterior, e             
verdadeiramente fomentar a sua aplicação pelas autarquias, no sentido de Portugal reduzir            
o atraso que tem´neste âmbito para os países mais civilizados. 
 
 
Mobilidade sustentável 
 
Como estratégia de combate à sinistralidade a médio e longo prazo, um dos patamares              
cimeiros da hierarquia da abordagem à segurança rodoviária deve ser através da redução             
do risco rodoviário pela redução da presença de veículos fonte de maior perigo e das               
deslocações por eles efectuados, e da promoção e incentivo à utilização de modos de              
deslocação de menor risco, apostando-se na mobilidade sustentável. 
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Num plano estratégico para a segurança rodoviária, como este, a ANSR deveria identificar             
esses meios de transporte que impõem maior risco e perigo rodoviário aos outros             
utilizadores e estabelecer medidas de desincentivo à sua utilização e de redução da sua              
perigosidade, em especial relativamente a utilizadores vulneráveis. 
 
O PENSE 2020 deverá incluir estratégias criando condições para, e fomentando que, as             
instituições e entidades públicas, em especial aquelas com polos geradores e atractores de             
maior número de deslocações, tais como universidades, escolas e câmaras municipais, elas            
próprias desenvolvam e implementem estratégias e medidas para a mobilidade sustentável           
dos seus colaboradores e utentes, através de planos de mobilidade, de desincentivos à             
utilização de veículos motorizados particulares e incentivos ao recurso aos modos activos de             
deslocação e aos transportes públicos. Deste modo estará o Estado a difundir à sociedade              
bons exemplos e a transmitir boas práticas em termos de sustentabilidade rodoviária,            
ambiental, social e económica. De particular importância são as escolas e universidades,            
pelos seus papéis de formação de futuros e de jovens adultos. 
 
O PENSE 2020 deverá conter ainda várias outras estratégias de promoção da mobilidade             
activa e sustentável dirigidas a um espectro alargado da população, tais como estudar a              
implementação de benefícios fiscais às deslocações pendulares em modos activos , ,           24 25

programas e campanhas de educação e sensibilização para a mobilidade sustentável,           
programas de acção contra os prejuízos directos e indirectos da utilização excessiva dos             
meios motorizados particulares e estudar outras formas de promoção da mobilidade activa e             
sustentável.  
 
O PENSE 2020 deve propor a revisão e posterior implementação do CiclAndo - Plano de               
Promoção da Bicicleta e Outros Modos Suaves . 26

 
O PENSE 2020 deverá ter uma estratégia para a inclusão nos Planos Municipais de              
Segurança Rodoviária da abordagem à segurança rodoviária pela mobilidade sustentável e           
redução na fonte do risco dos veículos mais perigosos, possivelmente através das medidas             
A8.28 e A8.29.  
 

Outros 
 
Lamentamos, e não compreendemos, a exclusão de entidades da sociedade civil           
representantes de utilizadores de bicicleta na elaboração desta proposta do PENSE 2020. 

24 L'administration française (2016), Usage du vélo par les salariés: incitations de l'employeur: 
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F33808  
25 Department for Transport (2011), Cycle to work scheme implementation guidance: 
https://www.gov.uk/government/publications/cycle-to-work-scheme-implementation-guidance  
26 IMT (2012), CiclAndo - Plano de Promoção da Bicicleta e Outros Modos Suaves: 
http://www.imtt.pt/sites/IMTT/Portugues/Planeamento/DocumentosdeReferencia/PlanoNacionalBicicleta/
Documents/PPBOMS_Final.pdf  
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Conclusões 
 
A ANSR deverá reverter a sua abordagem à segurança dos utilizadores vulneráveis,            
focando a sua actuação no ataque ao perigo que recai sobre estes na sua fonte: a utilização                 
irresponsável dos veículos motorizados. 
 
Como estratégia de médio e longo prazo de combate à sinistralidade, deverá incorporar a              
mobilidade sustentável e os seus benefícios ambientais, sociais e económicos numa           
abordagem holística à segurança rodoviária. 
 
Deverá ter estas observações presentes na definição das suas estratégias e medidas e             
acções de comunicação, educação, sensibilização e fiscalização. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Direcção, 

Ciclaveiro - Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta 
 
08 de Janeiro de 2017 
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