
 

 

 

ADVOGAR A BICICLETA CONTRA NORMAS ABSURDAS 

 

Einstein chamou-lhe “a mais nobre das invenções”. E um outro entusiasta não hesitou mesmo 

em afirmar que “o progresso técnico deveria ter sido suspenso quando foi inventada a bicicleta”. 

Há aqui, obviamente, algum exagero. Mas a “cultura do automóvel”, a par dos inegáveis 

benefícios que trouxe à humanidade, tem hoje um custo social de tal forma elevado que há cada 

vez mais pessoas a perguntarem-se se não teremos levado demasiado longe a sua utilização. 

 

Ainda que marcadamente atrasados relativamente a outros países europeus, os portugueses 

começaram há muito a questionar-se sobre as políticas de mobilidade adoptadas nas nossas 

cidades. Nesse contexto, têm surgido algumas iniciativas a favor da utilização da bicicleta como 

meio de transporte alternativo, não poluente e económico. 

 

A nível autárquico verificam-se tentativas modestas de promoção do uso da bicicleta, como as 

“bugas” do Município de Aveiro e a tímida (e sempre atrasada) implantação de percursos 

cicláveis no Município de Lisboa. No entanto, estes projectos correm o risco de projectar a 

imagem da bicicleta como mero objecto de lazer citadino e não, como deveria suceder, um 

verdadeiro meio de transporte alternativo. Impõe-se, pois, que ao nível do poder político surjam 

ideias, políticas e iniciativas que permitam a criação de um regime jurídico favorável à 

utilização quotidiana da bicicleta. 

 

Em Janeiro de 2009, foi posto à discussão na Assembleia da República um conjunto de medidas 

que visavam a promoção do uso da bicicleta. A discussão centrava-se na apreciação conjunta, na 

generalidade, de vários projectos de lei apresentados pelo Bloco de Esquerda, Os Verdes e até 

pelo Governo: (1) plano de rede nacional de ciclovias; (2) alterações das normas do Código da 

Estrada aplicáveis a velocípedes sem motor; (3) lei sobre os direitos dos ciclistas e peões; (4) 

plano nacional de promoção da bicicleta e outros modos de transporte suaves; etc.  



 

 

 

A discussão política, na generalidade, das propostas legislativas, nomeadamente da proposta de 

alteração ao Código da Estrada, evidenciou um consenso generalizado entre todos os partidos 

com assento parlamentar. Da Esquerda à Direita, todos os partidos afirmaram a importância da 

aprovação de novas normas para os ciclistas, observando, porém, que as questões relativas a 

pontos concretos, como a eventual licença para a utilização da bicicleta, a obrigatoriedade ou 

não do uso do capacete ou a idade mínima para se poder circular na via pública, seriam objecto 

de debate na especialidade. Os projectos, por conseguinte, baixaram à respectiva comissão para 

discussão na especialidade.  

 

Alguns meses depois, e sem que nada o fizesse prever, o Partido Socialista, o PSD e o CDS-PP 

rejeitaram todos os projectos legislativos atrás referidos. Isto é, apesar do consenso evidente 

entre as forças políticas com assento parlamentar em torno da defesa da bicicleta, não se 

avançou um metro nesta matéria. Em ano de eleições, não é difícil de perceber que os nossos 

políticos se tenham mostrado tão cautelosos no que toca aos privilégios dos automobilistas. Mas 

esta falta de coragem política fez-nos desperdiçar, mais uma vez, a oportunidade de alterar um 

quadro normativo em que não raro os ciclistas são atropelados ... por normas absurdas. 

 

Um Código da Estrada feito só para os automóveis? 

 

O nosso Código da Estrada não determina a distância mínima de segurança que um condutor 

deve manter nas ultrapassagens, nem mesmo entre veículos motorizados. Ora, sendo a bicicleta 

um veículo mais vulnerável que os demais utentes da via, era de esperar que o legislador 

previsse esta distância mínima, à semelhança de países tão diferentes como a França, que prevê 

uma distância lateral mínima de 1 m dentro das localidades e de 1,5 m fora delas, ou o Brasil, 

que estabelece a distância única de 1,5 m na manobra de ultrapassagem de bicicletas. 

 

 



 

 

 

Norma curiosa é também a que respeita à cedência de passagem. A lei portuguesa estabelece 

que os veículos motorizados só estão obrigados a ceder passagem a bicicletas à saída de parques 

de estacionamento, caminhos particulares e antes de entrarem numa rotunda. Isto é, os ciclistas 

perdem a prioridade face a veículos motorizados, mesmo quando se apresentam pela direita. O 

veículo a motor, ao não ter de ceder a prioridade por estar perante uma bicicleta, aumenta a 

probabilidade de colisão; e sendo os velocípedes, por natureza, mais frágeis do que os veículos a 

motor, os ciclistas serão não só culpados como, em toda a probabilidade, fisicamente lesados. É 

por esta razão que no Código da Estrada belga ciclistas e peões são designados por usagers 

faibles, o que aviva o carácter especial deste tipo de veículos face aos outros utentes da via. 

 

Por fim, saliente-se a regra do Código da Estrada que prevê que os condutores de velocípedes 

devem transitar o mais próximo possível das bermas ou passeios. Para além deste preceito pôr 

em perigo a integridade física dos ciclistas, já que as sarjetas e os passeios limitam a 

possibilidade do ciclista contornar um obstáculo, incentiva os condutores de veículos 

motorizados a ultrapassarem os ciclistas sem respeito pelas regras de segurança mais 

elementares. Refira-se o exemplo francês e belga, que expressamente proíbem os ciclistas de 

circular perto de bermas e carros estacionados.  

 

Em conclusão, não será exagero dizer que os portugueses têm ainda algo a aprender com 

Einstein e a sua teoria da relatividade (E=MC
2
). Se o físico e ciclista tivesse vivido em Portugal 

a sua fórmula aplicada a esta temática bem podia assumir a seguinte expressão: CE = NA
2
, i.e., 

Código da Estrada igual a Normas Absurdas ao quadrado. 
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