
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Lisboa, 27 de Abril de 2020 

 

Exmo. Sr. Presidente do ACP, 

Exmos. Membros do Conselho Consultivo do Observatório do ACP, 

 

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

tomar conhecimento de um inquérito sobre bicicletas através da publicação de uma 

compilação dos dados nos media.  

Lamentavelmente não existiu qualquer envolvimento da FPCUB neste estudo do 

Observatório do ACP, nem qualquer comunicação institucional sobre o assunto. 

Condenamos esta falta de sentido institucional do ACP. 

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. 

O relacionamento histórico entre o ACP e a FPCUB sempre se pautou por manter o diálogo 

institucional e construir soluções conjuntas que possam levar a uma efetiva melhoria da 

segurança rodoviária do nosso território. A história é tão mais rica quanto mais 

aprofundarmos a visão do sector, aí verificamos que as posições da FIA e da FPCUB são 

bastante alinhadas.  

Em sentido contrário segue agora o Presidente do ACP, com esta postura unilateral, 

defesas de visões ultrapassadas e ataques sucessivos a parceiros institucionais. Não se 

entende esta postura que lesa aquelas que deveriam ser boas relações institucionais, na 

prossecução de salvar a vida de muitas pessoas. 



  
 

 

 

 

 

 

Da notícia publicada fica a perceção que o estudo não é representativo e contém perguntas 

que levam ao enviesamento de respostas, parecendo ter uma metodologia de trabalho 

parcial.  

Certo é que este estudo demonstra desonestidade por parte do Observatório do ACP, pois é 

publicitado como tendo o apoio dos ciclistas. Nada mais falso. 

Assim, e na esperança de ainda existir alguma réstia de possibilidade de manter o diálogo 

institucional, e na qualidade de membros do Observatório (não consultado), vem a FPCUB 

requerer que todo o material de suporte a este estudo nos seja enviado, desde o inquérito 

efetuado, aos resultados e relatórios finais.  

Concluímos assim, transmitindo um reiterado e profundo repúdio dos nossos associados e 

utilizadores de bicicleta perante esta postura do ACP. 

Ficamos a aguardar uma resposta. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

O Presidente 

 

 

(José Manuel Caetano) 

 


