
 
 

 

 

COMUNICADO 

ESTUDO DO OBSERVATÓRIO DO ACP 
27 de abril de 2020 

 

A Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta (FPCUB) vem 

manifestar a sua estupefação pelas conclusões apresentadas pelo Automóvel Clube 

de Portugal (ACP), relativamente ao uso obrigatório do capacete, ao seguro 

obrigatório e às provas de conhecimento para a utilização da bicicleta, no âmbito de 

sondagem elaborada pelo seu Observatório. 

A FPCUB faz parte do Observatório do ACP desde junho de 2016, contudo é 

surpreendente tomar conhecimento desta iniciativa através de publicação dos media. 

Não existiu qualquer envolvimento da FPCUB neste estudo, desconhecendo-se até ao 

momento qualquer comunicação institucional sobre o assunto.  

Da notícia publicada podemos perceber que o estudo do ACP não parece ser 

representativo e contém perguntas que levam ao enviesamento de respostas, 

parecendo ter uma metodologia de trabalho parcial. Certo é que este estudo demonstra 

desonestidade e enviesamento por parte do ACP.  

Ora, condenando esta falta de sentido institucional do ACP, a FPCUB informa os seus 

associados e utilizadores de bicicleta que promoverá as ações necessárias ao cabal 

esclarecimento deste desrespeito, reservando-se no direito à tomada de posições 

mais drásticas em função deste apuramento.  

A FPCUB não faz parte do Observatório do ACP para branquear posições de interesse 

exclusivo do ACP, ou de interesses da indústria automóvel e setor das seguradoras que 

pretendam representar. 

Mais informamos que a FPCUB tudo fará para continuar a promover a defesa do 

ambiente, a utilização da bicicleta, a mobilidade sustentável e a contínua melhoria das 

condições de segurança rodoviária, objetivos amplamente prosseguidos por vários 

instrumentos de política pública portuguesa que requerem uma postura institucional 

sensível ao crescente papel da bicicleta em meio urbano.  

Desta preocupação daremos nota, em primeiro lugar, ao próprio ACP, mas naturalmente 

também, aos diversos parceiros da FPCUB com quem habitualmente se partilham 

esforços comuns na prossecução dos fins de utilidade pública diretamente relacionados 

com a mobilidade, transportes e segurança rodoviária. 



 
 

 

 

A FPCUB aproveita a ocasião para reiterar a sua posição pública contra a 

obrigatoriedade do uso do capacete dado que constitui um evidente desincentivo ao 

uso de bicicleta para curtas deslocações e a baixas velocidades. 

A FPCUB entende que deve ser revisto o conceito de segurança da circulação dentro das 

cidades, assumindo, por exemplo, o conceito de “Visão Zero Vítimas”. De facto, perante 

tantos fatores que estão a exigir a racionalização da circulação automóvel dentro das 

cidades, e sendo os modos suaves e transportes públicos uma prioridade para promover 

essa transição, seria um erro estratégico, dificultar a utilização da bicicleta acrescendo 

exigências e/ou obrigações desproporcionadas, sobretudo se considerarmos que a 

bicicleta já representa uma procura considerável em deslocações urbanas e nos 

produtos turísticos do País em que grande parte desses turistas estrangeiros não 

encontram esta obrigatoriedade nos seus países de origem. 

Considera-se que os utilizadores de bicicleta devem poder optar livremente e em 

consciência em função do percurso e da sua própria perceção do perigo, quanto à 

necessidade ou não do uso do capacete.  

A FPCUB reitera também a sua posição pública contra a obrigatoriedade do seguro de 

responsabilidade civil para quem utiliza a bicicleta.  

A necessidade de obrigatoriedade do seguro prende-se com o risco que um 

determinado veículo tem para com terceiros. Os elevados danos materiais e humanos 

que um veículo pode causar é que estipulam a necessidade da obrigatoriedade do 

seguro. Para além de que na Europa não existe nem legislação, nem projeto de 

legislação, nem diretivas no sentido da obrigatoriedade do seguro. Pelo contrário, 

alguns países chegaram a possuir a obrigatoriedade e rapidamente a deixaram cair. 

A segurança nas ruas e avenidas fazem-se com a introdução de medidas implementadas 

ao nível da infraestrutura que garantam o cumprimento das velocidades estipuladas e 

diminuam o gap de velocidades que existe entre os diferentes modos de transporte que 

nelas circulam, bem como com uma maior ação e responsabilização ao nível dos 

comportamentos dos automobilistas que colocam em perigo os utilizadores vulneráveis. 

A FPCUB considera que os mais de 135 000 acidentes que resultaram em 472 mortos, 

2.228 feridos graves e 42.925 feridos ligeiros no ano de 2019 (fonte: Relatório de 

Sinistralidade Rodoviária, ANSR), provocados por veículos motorizados, devem ser o 

fator de concentração do ACP, encontrando soluções diferentes das que nos tem 

brindado e que levem, de facto, a uma tendência de ZERO vítimas nas nossas estrada, 

pois também na segurança rodoviária temos uma calamidade. 

A FPCUB reitera também a posição pública assumida na defesa do caminho percorrido 

na modernização do nosso Código da Estrada e considera que o mesmo deve apenas 



 
 

 

 

melhorar indo ao encontro de outros exemplos europeus e nunca retroceder para 

versões que consideravam o automóvel como veículo totalitário das estradas.  

A FPCUB considera que as estradas são para todos os veículos, e os veículos requerem 

provas de habilitação mediante o potencial letal que o mesmo possa ter para terceiros. 

A FPCUB relembra ainda que todos os portugueses que frequentam o ensino básico 

português têm provas do conhecimento das regras e dos sinais de trânsito, o que os 

permite inclusive deslocar-se a pé pelas ruas e avenidas das nossas cidades conhecendo 

o elementar destas regras. 

No futuro a curto-médio prazo do panorama da mobilidade nas cidades portuguesas é 

que se privilegie a maior utilização de Transporte Coletivo, assim como, o uso de modos 

ativos como o andar a pé ou de bicicleta, sendo já hoje cada vez mais os portugueses 

que utilizam a bicicleta em detrimento do automóvel para determinadas viagens. 

O trabalho desenvolvido em rede com vários parceiros tem permitido obter resultados 

práticos, mas há ainda uma preocupante tendência que temos de inverter. A utilização 

massiva do automóvel é insustentável, e a utilização da bicicleta como complemento 

aos transportes públicos e ao andar a pé, é um caminho que todos temos o dever de 

incentivar. 

O Presidente da FPCUB 
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